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 ناریا ،جدننس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس دحاو ،یزاسرهش هورگ رایداتسا
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 ناریا ،جدننس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس دحاو و ناتسدرک هاگشناد سردم ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد

 ناوج داهرف
 ناریا ،نارهت ،یمزراوخ هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد
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 هدیکچ
 ياهراتخاس زا ازجم ار نآ ناوتیمن و تسا یسایس و يداصتقا یفیک ،یعامتجا ،یگنهرف ياهماظن یخیرات لوصحم یگدنز تیفیک
 نایم رد ییاضف تلادع شرتسگ يارب و ینهذ و ینیع هبنج زا یگدنز تیفیک يور یفرگش ریثات طابترا نیا رد هچنآ ،درک نییبت قوف
 هعسوت دنیارف تیوقت ،تسا تیمها زئاح درکیور نیا رد هچنآ .تسا يرهش بوخ ییاورمکح ،دراد یتیعمج ياههورگ و راشقا مامت

 ياهیگژیو بسانت هب ،نادنورهش دماراک و تحار یگدنز يارب ا ر یبسانم طیحم و هنیمز هعماج رد هک ياهنوگ هب ،تسا يرهش
 هب نآ يدربراک هبنج رب دیکات نمض ،یلیلحت – یفیصوت شور اب رضاح شهوژپ اتسار نیا رد .دوش مهارف نانآ يداصتقا و یعامتجا
 همانشسرپ و یشیامیپ نف ساسا رب تاعالطا يروآ عمج شور .دزادرپب یگدنز تیفیک و ییاورمکح نیب هطبار یبایزرا و لیلحت
 هتفرگ دییات دروم ناتسدرک هاگشناد و جدننس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد يزاسرهش هورگ دیتاسا طسوت نآ ییاور هک هتخاس ققحم
 رامآ زا اههداد لیلحت و هیزجت يارب .دش هبساحم 090 .ات 88 .0 هنماد رد رد خابنورک يافلآ شور ساسا رب نآ ییایاپ و تسا
 شهوژپ جیاتن .تسا هتفرگ هرهب liserel رد يراتخاس تالداعم و (يدییات لماع لیلحت و یگتسبمه و یطخ نویسرگر) یطابتسا
 نازیم هک داد ناشن يراتخاس تالداعم جیاتن و دراد دوجو دعب ود نیب رادانعم یگتسبمه کی ،يرامآ رظن زا هک تسا هداد ناشن
 تیفیک نییبت رد ییاورمکح دصرد 40 يراذگریثات هدنهد ناشن هک تسا 40 .0 اب ربارب یگدنز تیفیک رب ییاورمکح تاریثات
 دروم نیا .دراد اهریغتم نیب طباور داجیا رد داعبا و اهصخاش يالاب يراذگریثات زا ناشن یلماع ياهراب ریداقم نینچمه .تسا یگدنز
 هب لدم تیبولطم رگنایب نیا هک تسا 00 .0 یگدنزارب جیاتن و دنک یم ادیپ يرتشیب دومن یشزومآ و یطیحم داعبا اب طابترا رد هژیو هب

  .تسا شهوژپ رد هتفرگ راک
 
 جدننس ،هلحم ،یگدنز تیفیک ،یرهش بوخ ییاورمکح :یدیلک تاملک

                                                           
  .تسا "جدننس رهش تالحم رد یگدنز تیفیک یاه صخاش لیلحت و یسررب "ناونع اب یشهوژپ حرط زا جرختسم هلاقم نیا -7
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 همدقم
  ریيثات تاحت  هاک ،(2397 ،  یچوالب و یناامیرب)  تسا یدعبدنچ و هدیچیپ یموهفم ،نآ زا یرادروخرب و یگدنز تیفیک
 و  دارافا  راظن رد ،ور نایازا و دراد رارق یعامتجا هیامرس و یعامتجا و یدرف یاهشزرا ،ناكم و نامز نوچ ییاههفلؤم
  راگید  یاخرب ،  هایحان  ای یریذپتسیز تیلباق ار نآ یخرب .دراد دوجو نآ یارب ینوگانوگ یناعم فلتخم یاههورگ
  تاسد نیا زا یدراوم و یدنمتیاضر ،یماکداش ،یعامتجا یتسیزهب ،یمومع هافر یخرب و تیباذج نازیم یارب یاهزادنا
  .(Nilsson et al. , 2006)  دناهدرک ریبعت
   ازاجم ار نآ ناواتیمن و تسا یسایس و یداصتقا یفیک ،یعامتجا ،یگنهرف یاهماظن یخیرات لوصحم یگدنز تیفیک
    هعاسوت ت اس هاب نآ تیعضو و تسا بکرم ریغتم  ی یگدنز تیفیک موهفم نیاربانب .درک نییبت قوف یاهراتخاس زا
   و ینیاسح هااش)    دراک اراجا و فیرعت ،ییاهصخاش نیودت و یحارط اب ار نآ ناوتیم و دراد یگتسب عماوج یگتفای
 رد .    تاسا هاعماج نآ یموامع یااهتسایس فادها نیرتمهم زا یكی ،یاهعماج ره رد یگدنز تیفیک .(9397 ،یلکوت
       یاهرواشک یعاامتجا فداه نیرات یلاصا هاب ،یدام هافر یارب ینیشناج ناونع هب یگدنز تیفیک ،ریخا ههد هس لوط
     راراق یاسررب دروام شور ود سااسا رب ار هلئسم نیا ناققحم .(Berger-Schmitt, 2002)  تسا هدش لیدبت فلتخم
   یباایزرا اای یناسنا یاهزاین ندش هدروآرب نازیم ساكعنا یارب شجنس لباق یاهصخاش هب ،تسخن شور رد ،دناهداد
-شرازگ ساسا رب ٌالٌالومعم مه نآ ،یدنمتیاضر و یماکداش حو س ،مود شور رد و دوشیم دیکات یگدنز تیفیک ینیع
 دنیوگیم ینهذ یتسیزهب نآ هب هک ،دریگیم رارق دیکات دروم یتسیز یاهاضف رد یگدنز براجت زا دارفا یصخش یاه
   صخااش راب ٌالاامومع ،دوشیم هدیمان یگدنز تیفیک ینیع یاههزادنا ٌالاحال صا هک هچنآ اما .(0۳97 ،نارگید و یبکوک) 
  نااشزکرمت ،  یگدانز تایفیک ینهذ یاههزادنا هک تسا یلاح رد نیا .دنزکرمتم یكیژولوکا و یداصتقا ،یعامتجا یاه
    و یدااصتقا و یعاامتجا یااه   صخااش لامكم ااه نیامه و .  تاسا یگدانز براجت زا دارفا یصخش یاهشرازگ رب
   لاماوع و یااه  هافلوم و دریذاپ   یام ریياات نااكم و نامز زا تدش هب یگدنز تیفیک هک درک ناغذا دیاب .دنایكیژولوکا
    یایاورمكح و تیریدام مااظن ،  یگتفاای هعاسوت حو س و ییایفرغج ناكم ای ینامز هرود هب هجوت اب نآ هدنهد لیكشت
  .(Bullock, 2004)  دوب دنهاوخ توافتم
 ،     تاسا راذاگ ریياات ینااسنا عمااجم یگدنز تیفیک یفیک و یمک حو س یور رب هک یاهریغتم زا یكی ،طابترا نیا رد
 اهنت یسانشراک لفاحم و یللملا نیب عماجم رد رضاح نامز رد صوصخب عوضوم نیا ،تسا یرهش بوخ ییاورمكح
  تیریدام و دوشیم یقلت یعامتجا هافر و یگدنز تیفیک نییاپ حو س و یگتفاین هعسوت و رقف تسب نب زا جورخ هار
 ،  نیرات شاخب ريا ناونع هب هک یدركیور نیاربانب .(۱397 ،نارگید و این تمكح)  درادن نآ یارجا زج یا هراچ یرهش
  داحوم)  ت اسا "یرهش بوخ ییاورمكح" ،دوشیم یفرعم یرهش تیریدم لامعا هویش نیرترادیاپ و نیرت هنیزه مک
   و هانیمز هاعماج رد هک یا هنوگ هب ؛تسا یرهش هعسوت دنیارف تیوقت یرهش ییاورمكح زا فده .(0397 ،نارگید و
     مهاراف ناانآ یدااصتقا و یعاامتجا یاه یگژیو بسانت هب ،نادنورهش دماراک و تحار یگدنز یارب ا ر یبسانم طیحم
 ،      یگدانز تایفیک راب یایاورمكح یراذاگ ریياات و یگتسویپ هب هجوت اب اتسار نیا رد .(3۳97 ،یمیحر و یربون)  دوش
   رهاش هاناگ 93   تالاحم ت اس رد یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس نیب ه بار یسررب هب تسا نآ رب رضاح شهوژپ
    یدربرااک ااب و یاشیامیپ نف زا یریگ هرهب و یلیلحت – یفیصوت شور ساسا رب شهوژپ نیا نیاربانب .دزادرپب جدننس
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  تایفیک و یرهش بوخ ییاوركمح نیب ایآ هک ،یلصا لاوس هب ییوگخساپ یپ رد یراتخاس تٌالداعم و یطابنتسا رامآ
  ؟دراد ریيات یگدنز تیفیک رب نازیم هچ هب یرهش بوخ ییاورمكح و ؟دراد دوجو ه بار یگدنز
   هعلاطم هنیشیپ
   تایفیک یباایزرا هب هک یتاعلا م ،نایم نیا رد اما ،دناهداد رارق یسررب دروم ار یرهش یگدنز تیفیک یرایسب تاعلا م
  :دوشیم هراشا اهنآ زا دروم دنچ هب لیذ رد هک .دنتسه کدنا رایسب ،دناهتخادرپ ییاورمكح رب دیکات اب یگدنز
  هاق نم :هعلا م دروم) یرهش یاه هلحم رد یرهش بوخ ییاورمكح یسررب هب یاهعلا م رد ،(0397) نارگید و دحوم
   تیعاضو یاراد ااه  هالحم زا داصرد 02    ااهنت هاک تاسا هداد ناشن هعلا م جیاتن .تسا هتخادرپ ،(نارهت یرادرهش 37
   زا یرهاش بواخ ییاورمكح ریغتم هک تسا هداد ناشن قیقحت جیاتن رگید نینچمه .دنشابیم یرهش بوخ ییاورمكح
   رد بواخ یایاورمكح ت س هنومن یاه هلحم رد هک دهدیم ناشن عوضوم نیا و هدوب رت نییاپ نیگنایم طسوتم ت س
   .(0397 ،نارگید و دحوم)  تسین یبسانم دح
    هاب یگدانز تایفیک و اهروشک بوخ ییاورمكح ه بار لیلحت ناونع اب یشهوژپ رد (۱397) ینوناق و ناگداز فیرش
  هاک یریغتم ،ییاورمكح یاهریغتم نایم زا و دراد ریيات یگدنز تیفیک رب یلم ییاورمكح هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا
   .(۱397 ،ینوناق و ناگداز فیرش)  دشاب یم نوناق تیمکاح ،تسا هدوب رادروخرب تیفیک اب یگتسبمه نیرتشیب زا
- هدراک نایب نارهت رهشنالک رد یرهش یگدنز تیفیک شجنس ناونع اب یاهعلا م رد (9397) نارگید و یدنوخآ دمحا
         ریااس و یرهاش تیریدام تاماداقا لوالعم هاک ناراهت رهاشنالک یحاون رد یگدنز تیفیک شجنس و تخانش هک دنا
   رد یرهاش یگدانز تیفیک شجنس مدع هب هجوت اب هک تسا یتایح رایسب عوضوم ،تسا یصوصخ و یتلود یاهداهن
     رد لوئاسم یااهداهن ریااس و یرهاش تیریدم تهج یهار هشقن میسرت یارب یاهنیمز دناوتیم ،نونک ات تختیاپ هنهپ
  شاخب رد شهوژپ نیا یاههتفای .دشاب بول م تیعضو تروص ققحت یارب مادقا و دوجوم تیعضو زا یهاگآ تهج
  یااهشهوژپ یرظن هزوح هس زا یگدنز تیفیک صخاش 43 زا شیب عماج جارختسا و یزاسدنتسم هب یرظن تاعلا م
 یروآدرگ ،یدعب لحارم رد .دیدرگ رجنم یناهج یاهنامزاس یاهشهوژپ و یجراخ ربتعم یاهرهش براجت ، یمداکآ
    ترواص هداش داای ی ااه شور اب اهنآ لیلحت و نارهت رهش هیحان 077 یمامت رد همان شسرپ 44427 بلاق رد اه هداد
  تایفیک رب ريوم یلصا لماوع هک تسا هداد ناشن نارهت رهش رد یگدنز تیفیک یریگهزادنا زا لصاح یاههتفای .تفرگ
   .(9397 ،نارگید و یدنوخآ دمحا)  دنهدیم لیكشت یلصا لماع هدزون ار نارهت رهشنالک رد یگدنز
-  لدام زا هدافتاسا اب یرهش تالحم رد یگدنز ینهذ تیفیک شجنس ناونع اب یاهعلا م رد (0397) نارگید و داژندحا
-هتفای تسد هجیتن نیا هب ،(ناجنز رهش دابآ مالسا و نادنمراک تالحم :یدروم هعلا م) هرایعمدنچ یریگ میمصت یاه
   تیاااضر و تااکاردا یباایزرا و شیامیپ زا لصاح ینهذ یاهصخاش قیرط زا ًالٌالومعم یرهش یگدنز تیفیک هک دنا
      اااب تردان هااب و هاایوناي یااه   هداد زا لااصاح یانیع یااهصخاش زا هدافتسا اب ای و یرهش یگدنز زا نادنورهاش
      تیااضر نازاایم ًالٌالوا هااک تاسا هداد نااشن لصاح جیااتن .دوشیم یریگ هزادنا اهصخاش عوان ود راه زا هدافتاسا
  یزایر    هامانرب تالاحم رد یا یحم تاسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یبهذم و یگنهرف ،یعامتجا طیارش ساسارب نینکاس
  ت اس ،        یلغاش تیعاضو فالتخم حو اس ااب راونااخ یگدانز تایفیک ًالایناي و هدوب ریغتم یمسرریغ هاگتنوكس و هدش
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  داشاب  یام   توااافتم زاین نكسم رد راوناخ دادعت و راوناخ یارب قااتا دادعت ،ناس نازیم ،دامآرد نازایم ،تالیاصحت
   .(0397 ،یفجن و داژندحا) 
   یایاورمكح یااه   صخااش یریذاپ قاقحت نازیم یسررب ناونع اب یشهوژپ رد نینچمه زین (1397) ینموم و یلکوت 
   زا هاک دانا  هدراک ناایب ،(نارهت رهش 22 و 1 ،7 قطانم :یدروم هعلا م) یرهش یگدنز تیفیک رب دیکات اب یرهش بوخ
  صخااش ،4۳4 .4    ااب تکرااشم صخااش ،917 .4   اای تیفافاش صخاش ،یرهش بوخ ییاورمكح یاهصخاش نایم
 ،      یاسررب دروام قطاانم ناایم رد و تاسا هدروآ تاسد هب ار زایتما ۳29 .4 تیمکاح صخاش و 390 .4 اب ییوگخساپ
   .(1397 ،ینموم و یلکوت)  تسا هدروآ تسد هب ار یریذپ ققحت تیعضو نیرتٌالاب  ی هق نم
 یرظن ینابم
 هدنریگربرد تیفیک نیا .تسا هایحان  ای رد تایعمج تیعضو و طیارش اب طابترا رد هدیچیپ یاهژاو ،یگدنز تیفیک
   هاک (یانهذ یاهصخاش) دریگیم رب رد ار تاینما و ینامدااش ،تیااضر نواچمه ییاهصخاش هک تسا یناور داعبا
  یدااعبا لماش نینچمه تیفیک نیا ،یناور داعبا رب هوالع .دوشیم هدیمان زین یعامتجا یاهتیاضر ،دراوم زا یخرب رد
  یااه     صخااش) تاسا یا یحم تاینما و تامدااخ هاب یسرتسد ،نكسم نوچمه ییاههجنس هدنریگربرد هک ی یحم
 ، لاغتاشا یاهدیما ،یعامتجا یاهتصرف هب هجوت نوچ یرگید یاههبنج هدنریگربرد ،اه نیا رب هوالع .دشاب یم ،(ینیع
 ،  ینیدالا  فیاس)   دانناد یام زین (being-well) هاافر ااب فدارتم ارنآ یخرب هتبلا هک ؛دشاب یم زین تغارف تاقوا و توري
7۳97).   
       و یانیع قیااقح هاب دراف  ای یگدانز تیفیک و یرهش یگدنز تیفیک شجنس هنیمز رد دوااجوم یلصا یاهدركیور
  هلااسم نیا .تسا هتسباو شدوخ زا زین و لماوع نیا زا وا ینهذ و ینورد تاکاردا و اهتفایرد و یو یگدنز یجراخ
   یگدانز تایفیک دروم رد هدش ماجنا تاقیقحت ،نیاربانب .تسا هتفرگ رارق قیدصت دروم نارگشهوژپ رثکا طسوت ابیرقت
   هتاشذگ یااهههد یط رد .دجنسب یرشب تداعس اتدمع و هافر رب ار ینهذ و ینیع لماوع نیا بکرم ريا ااات دشوک یم
  یامود و یعامتجا یاهصخاش ای ینیع دركیور یلوا ،تسا هتشاد دوجو یگدنز تیفیک شجنس هب یملع دركیور ود
  یااه     صخااش داااشر و هدواب زاکرمتم یرایگ هزادنا رب یعامتجا یاهصخاش شبنج .تسا یتسیزهب ینهذ شجنس
 رد . تاسا هدوب نامزمه ،هافر یداصتقا دشر یگتسبمه نداد رارق لاؤس دروم اب یگدنز تیفیک شجنس رد یااعامتجا
    نآ هایاپ پراف ااج نیا رد .تسا طوبرم ناشیگدنز زا دارفا ینهذ هبرجت هب ،یتسیزهب شجنس ینهذ تاقیقحت ،لباقم
   دواش فایرعت ، یتخاناش ت یااضر و تذل ساسحا ه ساو هب مدرم هناهاگآ براجت قیرط زا دناوتیم یتسیزهب هک تسا
   .(1337 ،رنید و وش)
    هانیمز هاب ناوات  یام  دانراد  تالاخد یگدنز تایفیک یانهذ و یانیع یاهصخاش نیب ه بار رد هک یراگید لماوع زا
- صخااش . دانک  یام دیلوت ،هدش یریگ هزادنا ینیع طیارش لباقم رد ار هسیاقم درادناتسا هاک دومن هراشا دارفا یگنهرف
- هداش یحارط دننکیم یبایزرا و کرد ار ناشفارطا عااضوا مدرم هاک ییاههویاش فیصوت یارب ینهذ درااكیور یاه
- یام یرایگ هزادانا یلغش تیاضر نوچمه یناور یاهخساپ ساسارب اهصخاش نیا .(لغش زا تیاضر نواچمه) دنا
   و یدامحا ااضردمحم)   داشاب یام راوتسا دوخ عاضو زا مدرام فیاصوت و کرد یگنواگچ ساسارب هتسد نیا .ددرگ
 ،     ییواج تذال لمااش یانهذ هاافر شیازفا رد لمع لالقتسا نتشاد هاب ،ینهذ دعب رد یگدنز تیفیک .(3۳97 ،نارگید
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      و یعاامتجا یهاواخرگد و تداعاس ریاسم رد ییافوكاش و دشر یصخش دشر و یگدنز رد یرادفده ،یدنمتیااضر
     و تااکاردا لمااش یانهذ داعب .(1۳97 ،  یدایما و یراافغ )  دنکیم هراشا یعامتجا یاهتیلاعف رد هدرتسگ تکراشم
     براااجت رااب یانهذ یااه هابنج .(1۳97 ،  ناراگید و یناواضر)  داشابیم ناشیگدنز تیعضو زا دارفا یااهیبایشزرا
     نتاشیوخ زا و هاعماج زا یگناااگیب سااسحا ،   یگدروخراس داننام یاعمج یتح و یدرف یگدنز دنیآدب و دنیااشوخ
   .(4۳97 ،فرشا)  دراد تلٌالد یناسنا تاکاردا و یمدآ یاهقایتاشا ،یگدنز زا تیاضر سااسحا ،شیواخ
     ماهم دارافا یدااصتقا و یاناور ، یعاامتجا یتمالس ،هعسوت عیرست تهج رد یگدنز تیفیک یاقترا هک فیصوت نیا اب
    هاک یا هانوگ هاب تسا هارمه یعامتجا طباور شهاک اب هک یرهش یگدنز و نردم یایند رد یفرط زا .دوشیم یبایزرا
     شهااک و تاسا هتاشاد دیداش لزنت یعامتجا طباور تیفیک و تیمک و هدوسرف هتشذگ هب تبسن دارفا یطابترا هكبش
  رایخا ی ااه  لدام رد .(7397 ،  ماانكین و نتالیپ)  تسا هدش لدب یعامتجا هلاسم  ی هب نآ یاهدمایپ و یعامتجا طباور
  یواگلا ،  یرهاش یگدانز     تایلباق و تایفیک دوابهب یاراب ،دوشیم جیورت یللملا نیب یاهنامزاس یوس زا هک ،هعسوت
    نااماوت هاافر و تفراشیپ اب ار تینما و مظن ،تمالس ناوتیم نآ یانبم رب هک دوشیم حر م یرهش بوخ ییاورمكح
 ,UNDP)   دواش    یام حرا م لایذ حراش هب بوخ ییاورمكح یاهرایعم و لوصا نیرتمهم ،ساسا نیا رب .درک ققحم

1997): 
  میهاس و  ااه  یرایگ میماصت رب ناراذگ ریيثت تردق ،یرهش بوخ ییاورمكح رد تکراشم زا روظنم :یمدرم تکراشم
      نااش تاشونرس هاب هاک ییااه یزااسمیمصت و اهیریگمیمصت رد دیاب مدرم ینعی .تسا تردق رد رهش نینکاس ندش
       فاداها بوچرااچ رد هژایو هاب ترداق نایا ،  دناشاب هتاشاد راذگ ریيثت و لاعف شقن و دننک تلاخد ،دوشیم طوبرم
 ،ینایواک و یرافغ)  تسا رظن دروم (یدبلاک-یكیژولوکا و یداهن ،یعامتجا ،یداصتقا) یرهش رادیاپ هعسوت یدربهار
4397).   
   و نالاک ت اس رد هچ ناریدم و نٌالوئسم ،اهنامزاس نآ رد هک دهدیم حرش ار یدنیارف ییوگخساپ هژاو :ییوگخساپ
 ، دنتاسه دوخ یاهتیلاعف و تامیمصت جیاتن لوئسم یرهش یلحم یاهنمجنا و (اهیرادرهش ،یمالسا یاروش) درخ ای
    لوئاسم دواخ دراكلمع لابق رد ات تسه ناگدنریگ میمصت و نٌالوئسم لرتنک شیازفا یارب یمرها ییوگخساپ ،عقاو رد
  .(Turner & Hulme, 2005)  دنشاب
    ها ارا تامداخ نااعفنیذ همه عفن هب اهدنیارف و اهداهن ات تسا نآ دنمزاین یرهش بوخ ییاورمكح :یریذپ تیلوئسم
   و تارااظتنا و ااهتساوخ هب ناگدنریگمیمصت و نٌالوئسم ،اهدنیارف و اهداهن هک تسا ریذپ ناكما ینامز رما نیا .دنهد
      لاها هامه یرهاش بواخ یایاورمكح رد ، دانهدب سپ باسح نانآ لابق رد و دنشاب لوئسم و ساسح دارفا یاهزاین
  .دنیآرب ،هدش راذگاو اهنآ هب هک یتیلوئسم هدهع زا درک دنهاوخ یعس و دنتسه تیلوئسم
  یاب تروص هب هک دشابیم هنافصنم و تسرد ینوناق یاهبوچراچ مزلتسم یرهش بوخ ییاورمكح :یروحم نوناق
   ندواب رود و یرایگ میماصت رد ینوناق یاهبوچراچ تاعارم ،دمآراک نیناوق دوجو ،رگید یوس زا ،دوش ارجا هنافرط
   شیاپ زا شیاب یرهش بوخ ییاورمكح رد ار یدنمنوناق و یروحم نوناق هلئسم ،اهیریگمیمصت زا لوئسم ریغ دارفا
 ،      تاسا نونااق نٌالوئاسم هاب ماراتحا نیانچمه و مدرم یهاگآ دنمزاین ،نیناوق هب یدنب یاپ .تسا هداد رارق هجوت دروم
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 لوصا زا ییایفارغج یاهناكم و ...و ریقف و هدنام هیشاح رد یاهناسنا هژیو هب اهناتسا یمامت قوقح زا لماک تیامح
 داهن  ی دوجو مزلتسم نیناوق ضیعبت زا یراع و هنافرط یب یارجا ،دیآیم رامش هب یرهش بوخ ییاورمكح یساسا
  .دوب دهاوخ یلحم و یاهق نم ،یلم حو س رد فرط یب و ریذپان داسفو سیلپ یورین  ی و لقتسم (هی اضق) یرواد
     رد ینااسرباسح هاب نداش لیدابت یارب مدرم هب نداد رایتخا یانعم هب تیفافش ،یرهش بوخ ییاورمكح رد :تیفافش
   رد یرااک نااهنپ لباقم رد تیفافش ،یتلاح نینچ رد ،تسا دازآ تاعالطا هب یسرتسد و رظنراهظا قح نتشاد و هعماج
  یترواص رد ،هتشاد دوجو یریگمیمصت رد داسف زورب ناكما یراک ناهنپ رد ،هكنیا هچ .دیآیم رامش هب اهیریگمیمصت
  .دوشیم نآ شرتسگ ای و زورب عنام تیفافش هک
  ااه  دانیارف و ااه   دااهن هاک تاسا نآ یانعم هب یشخب ريا و ییآراک ،یرهش بوخ ییاورمكح رد :یشخب رثا و ییاراک
  سرتاسد رد عبانم زا بول م هدافتسا ،لاح نیع رد و هتخاس هدروآرب ار هعماج یاهزاین هک دنروایب دوجو هب ار یجیاتن
  و یاعیبط عبانم زا رادیاپ هدافتسا ،ییآراک و یشخبريا موهفم ،یرهش بوخ ییاورمكح رد .دیامن رسیم ار ناگمه یارب
   .تسا تسیز طیحم ظفح
 تیعضو یاقترا هنیمز رد مدرم یمامت یارب بسانم یاهتصرف داجیا ،یرهش بوخ ییاورمكح رد :یربارب و تلادع
  راظن مالعا رد ریقف و مورحم راشقا یتح مدرم یمامت تکراشم و عبانم هنٌالداع صیصخت تهج رد یشالت ،ناشیهافر
   .دوشیم بوسحم تلادع یعون یریگمیمصت و
  هافیظو ،دنراد دوجو فلتخم عفانم اب ییاههورگ و ددعتم نارگ شنک یرهش هعماج رد :(یعمج قفاوت) ییارگ عامجا
   رواظنم هاب ،    یرهاش هاعماج ت اس رد دواجوم فلتخم عفانم و اههاگدید نیب یرگ یجنایم ،یرهش بوخ ییاورمكح
- یام ،   تاسا نآ هاب یبایتاسد هوحن زین و مدرم داحآ یارب ار عفانم نیرتهب هک هچنآ هرابرد هدرتسگ تاقفاوت هب یبایتسد
     هژایو هاب مدرام و یاصوصخ ،   یاتلود فالتخم یااهشخب نایم کرتشم شالت و طابترا دوجو مزلتسم راک نیا .دشاب
   زادانا ماشچ  ی دیاب ،یرهش بوخ ییاورمكح .دشابیم رهش رد دوجوم یعامتجا یاهداهن و یتلودریغ یاهنامزاس
   رد طاقف یراما نینچ ققحت هک ؛دشاب هتشاد نآ هب یبایتسد یگنوگچ و یناسنا رادیاپ هعسوت هرابرد تدم دنلب و عیسو
  .دوب دهاوخ رسیم یرهش هعماج رد فلتخم عفانم و اههاگدید ندش  یدزن هیاس
  و یالحم ناگدنریگمیمصت و ناریدم ،نٌالوئسم نیب دنمنوناق و تسرد ه بار ،یرهش بوخ ییاورمكح رد :تیعورشم
 ،    رواما ناایرجم و نٌالوئاسم نیباامیف    لاماعت و ها بار نایا رد .دروآ  یام  نااغمرا هب ار تیعورشم ،مدرم اب یلحم ریغ
     ای تیعوراشم هاک تفگ ناوتیم ،هجیتن رد .دریگیم رارق دییثت و تیامح دروم مدرم تیرثکا طسوت اهنآ تامیمصت
  تارراقم و نیناوق قبط ار مدرم تیرثکا ینابیتشپ هک دیآ یم دوجو هب یرهش هعماج رد ینامز و هدوب  یتارکومد هدیدپ
  .(Barkin, 2000)  دشاب هتشاد هارمه هب
 ،  یعاامتجا یااه  زااین نیاب لداعت ظفح ،تسا نآ زا یکاح یلحم تیریدم هصرع رد دوجوم تایرظن و براجت یخرب
  دورو هاب میاداراپ رییغت نیا .تسا هدرک داجیا روما هاردا رد ار یمیاداراپ رییغت ،هدنیآ و رضاح لسن ی یحم و یداصتقا
   یاشخبريا و ییارااکرانک رد یربارب و تلادع ،ییوگخساپ ،تیفافش ،یندم هعماج ،یدنورهش تکراشم دننام یمیهافم
  یاراب یبسانم یوگلا و رادیاپ هعسوت یارب یطرش شیپ ناونع هب ار یلحم ییاورمكح و تسا هدیماجنا یلحم تیریدم
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    فداه نااگمه اابیرقت هزورما و (UNDP, 2008)  دیامنیم یفرعم یگدنز تیفیک دوبهب و ییاتسور و یرهش تیریدم
   .(7397 ،لکوت و یلاصو)  دننادیم یگدنز تیفیک شیازفا ار هعسوت عاونا ییاهن
 قیقحت ییایفارغج ورملق
  رتموالیک ۱432   تحااسم ااب   هاک داشاب یم ناتسدرک ناتسا رد جدننس ناتسرهش رضاح شهوژپ رد هعلا م دروم هق نم
 ۱7  و هاجرد 10   اات هاقیقد ۳7 و هجرد ۱0 و یلامش پرع هقیقد 29 و هجرد 19 ات هقیقد 7 و هجرد 19 نیب هک عبرم
 (2397 ،  یدامحا و داحوم)  (۱397 ،  یدامحا هافطاع)   تاسا هدیدرگ عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد
 (Ahmadi et al. , 2013). لااس  یراماشرس    سااسا راب هاک  داشابیم ناتسهد هد و شخب ود یاراد جدننس ناتسرهش  
  .(7 :لكش) تسا رفن 3۱4070 رب غلاب یتیعمج یاراد ،1397
   شهوژپ یسانش شور
 یشیامیپ تاعالطا یروآ عمج هویش .تسا یلیلحت – یفیصوت نآ یدربراک هبنج رب دیکات نمض رضاح شهوژپ شور
      هوراگ دیتااسا طاسوت نآ یایاور هاک ،یاهجرد جنپ تركیل فیط ساسا رب هتخاس ققحم همانشسرپ ساسا رب و تسا
     راب شهوژاپ رازابا ییاایاپ و تسا هتفرگ رارق دییات دروم ناتسدرک هاگشناد و جدننس یمالسا دازآ هاگشناد یزاسرهش
  بااختن  ا یفدااصت ترواص هب هک وگخساپ 49 یور رب رظندم رازبا اذل .دش هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا زین ساسا
    یاافلآ ییاایاپ بیاراض لیلحت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .دش هبساحم رظندم ییایاپ بیارض سپس و ارجا دندوب هدش
     باسانم ییاایاپ یاگژیو زا رازابا تفگ ناوتیم ،دراد رارق 034 .ات ۳۳ .4 هنماد رد ییایاپ بیارض هک اجنآ زا ،خابنورک
   .تسا رادوخرب

 
 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :(1) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 جدننس رهش تالحم رد یرهش بوخ ییاورمکح داعبا -1 لودج
 داعبا
 تکراشم
 ییوگخساپ
 یشخب ريا و ییاراک
 تیفافش
 تلادع
 نوناق تیمکاح
 یریذپ تیلوئسم
 یریذپ یعامتجا
 یریذپ فا عنا
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  و داحوم)  (۱397 ،  یدامحا هافطاع)  (7  لكاش)  داشاب  یام جدننس رهش تالحم نینکاس رضاح شهوژپ یرامآ هعماج
 شور    زا یرایگ هراهب ااب و جدننس رهش یرفن 3۱4070 تیعمج یارب هک ،(Ahmadi et al. , 2013)  (2397 ،یدمحا
 و بسانتم باستنا نف اب یاهلحرم دنچ یا هشوخ تروص هب ،هنومن 9۳9 دادعت ناگروم لودج و نارکوک یریگ هنومن
     تایفیکو یعاامتجا هیامراس ها بار یسررب روظنم هب .تسا هدش عیزوت جدننس رهش نینکاس نیبام یفداصت تروص هب
    زا لایلحت و هایزجت یاراب .(2و 7) لودج ،دندش جارختسا یهوژپ نیشیپ تاعلا م زا یسررب دروم یاهریغتم ،یگدنز
   .تسا هدش هدافتسا SPSS 20 , LISEREL یاهرازفا مرن رد یراتخاس تٌالداعم و یطابنتسا رامآ یاه نومزآ

  جدننس رهش تالحم رد یگدنز تیفیک یاهصخاش و داعبا -2 لودج
 یگدنز تیفیک یاهصخاش یگدنز تیفیک داعبا
 
 یداصتقا دعب

 دمآرد زا تیاضر لغش زا تیاضر
 زادنا سپ زا تیاضر
 ییاراد نازیم
 (لبیموتا و  لم ،نیمز رادقم) هداوناخ ییاراد نازیم
 (یلغش همیب ،یگتسشنزاب همیب) یلغش تینما

 
  یگنهرف – یعامتجا دعب
 

 یرادم بسانم تیفیک و ندوب زاسون
 (تمحازم نادقف ،یدزد ،ترارش) یمومع تینما
 یشزومآ تاناكما هب یسرتسد
 یماظتنا یورین هاگساپ هب یسرتسد
 سرادم تازیهجت و هناخباتک ،هاگشیامزآ دوجو

 ( ...،یهام ،تشوگ)ینیئتورپ ییاذغ داوم فرصم تشادهب و تمالس دعب
 یشزرو زکارم هب یسرتسد
  ،( ...و هناخباتک) یرنه و یگنهرف تاناكما
 ینامرد – یتشادهب زکارم هب یسرتسد
  هداوناخ و دوخ ینامسج تمالس

  (یشیامرس و یشیامرگ متسیس ،یتشادهب سیورس) لزانم رد بسانم تالیهست دوجو اهتخاس ریز دعب
 (زاس و تخاس درادناتسا ،تلاصم تیفیک) بسانم نكسم زا یرادروخرب
  ((اههار) یطابترا هكبش ششوپ) یطابترا تیعضو
 رهش هب یسرتسد یارب بسانم هلصاف
 نفلت و زاگ ،قرب ،بآ هكبش رظن زا هلحم تیعضو

 
 
 ی یحم دعب

 هلابز نفد هاگیاج هبنج زا هلحم تیعضو
 ملاس یندیماشآ بآ زا یرادروخرب
 بالضاف هكبش زا یرادروخرب
 ( ...و نافوط هلزلز ،لیس) یعیبط تارطاخم ربارب رد تینما
 ( ...و عوب مان وب و کاخودرگ) اوه تیفیک

  .(Kamp et al. , 2003)  ،(Ventegodt et al. , 2003)  ،(0397 ،نارگید و هتخارفا)  ،(0397 ،نارگید و یحایر)  ،(4397 ،نارگید و یرهاطروپ)  ،(1۳97 ،نارگید و یناوضر)  :عبنم
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   شهوژپ جیاتن
 ، فداه .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یگدنز تیفیک یاهصخاش رب ییاورمكح یاهصخاش تاریيات ،شخب نیا رد
 یاهصخاش و ،لقتسم ریغتم ناونع هب ییاورمكح نیب طباور یرادانعم شجنس و اهصخاش نیا تاريا نازیم شجنس
     تاریياات شجناس تاهج یا خ نویسرگر نومزآ زا ادتبا روظنم نیا یارب .تسا هتسباو ریغتم ناونع هب یگدنز تیفیک
    ای هاب و هدش بیکرت رازفا مرن رد یگدنز تیفیک فلتخم یاهصخاش شخب نیا رد .(9 لودج) تسا هدش هدافتسا
    زا هاک تاسا مااجنا لباق یداعبا یارب اهنت نویسرگر نومزآ هک تسا رکذ هب مزٌال ننچمه .تسا هدش لیدبت ازجم دعب
   .دشاب هتشاد دوجو دعب ود نیب رادانعم یگتسبمه  ی ،یرامآ رظن

 جدننس رهش حطس رد یگدنز تیفیک یاهصخاش رب ییاورمکح یاهصخاش ریثات یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن – 3 لودج
 یرادانعم بیرض T رادقم beta بیرض نییعت بیرض یگتسبمه بیرض هتسباو یاهریغتم

 4 .4 ۱ .9 7 .4 7 .4 7 .4 تغارف تاقوا تیفیک

 4 .4 7 .۱ 2 .4 4 .4 ۳7 .4 یطیحم تیفیک

 4 .4 1 .1 2 .4 4 .4 217 .4 شزوما تیفیک

 4 .4 7 .۳ 2 .4 7 .4 102 .4 تشادهب و تمالس تیفک

 4 .4 ۳ .۳ 9 .4 7 .4 0۱2 .4 یعامتجا تینما

 4 .4 2 .۱7 1 .4 2 .4 710 .4 یدبلاک نکسم تیفیک

 4 .4 1 .3 9 .4 7 .4 232 .4 اهتخاسریز تیفک

 4 .4 ۳ .3 9 .4 7 .4 032 .4 دمآرد و لاغتشا تیفیک

 4 .4 4 .۱7 0 .4 2 .4 200 .4 تکراشم

 4 .4 4 .22 ۱ .4 9 .4 7۱1 .4 ییوگخساپ

 4 .4 0 .3 9 .4 7 .4 0۳2 .4 یشخب رثا و ییاراک

 4 .4 9 .17 0 .4 2 .4 ۱20 .4 تیفافش

 4 .4 1 .47 9 .4 7 .4 ۳49 .4 تلادع

 4 .4 43 .17 0 .4 2 .4 400 .4 نوناق تیمکاح

 4 .4 4۱ .3 2 .4 7 .4 432 .4 یریذپ تیلوئسم

 4 .4 4 .72 1 .4 2 .4 411 .4 یریذپ یعامتجا

 4 .4 1 .3 9 .4 7 .4 439 .4 یریذپ فاطعنا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ار هلئاسم نیا 14 .4 زا رتمک یرادانعم بیرض و دشابیم رادانعم نومزآ زا لصاح جیاتن هیلک ،9 لودج جیاتن ساسا رب
  زا شیاب تکراشم و نكسم دعب تیعضو رب ییاورمكح تاریيات نازیم ،beta و نییعت بیارض هب هجوت اب .دنکیم دییات
     تایفک رد تکرااشم و نكاسم یااه یاگژیو تارییغت زا دصرد 4۱ ات 41 نیب دناوتیم ییاورمكح و تسا داعبا ریاس
   .دشابیم ٌالاب زین دامتعا و ماجسنا داعبا هب تبسن تاریيات نازیم نینچمه .دنک نیببت ار جدننس رهش یگدنز
  داشاب  یام تشادهب و شزومآ و طیحم ،تغارف تاقوا یاهصخاش رب ییاورمكح تاریيات نازیم نیرتمک نایم نیا رد 
   .تسا هدوب داعبا نیا تارییغت زا دصرد 42 ات 47 هدننک نییبت اهنت هک
 رد .   تاسا هداش هدافتاسا اهریغتم نیب یراتخاس طباور و یدییات یلماع لیلحت زا ،هلئسم نیا رتقیقد یسررب روظنم هب
  شاخب نآ رد .دش هیهت یگدنز تیفیک داعبا و ییاورمكح یاهصخاش نیب طابترا یانبم رب یرظن لدم  ی شخب نیا
   شاخب رد ااه   هداد عایزوت هاک ااجنا زا .    تاسا هداش هدافتاسا طاباور و تاریيات نیا شجنس تهج Lisrel رازفا مرن زا
     یگدانز تایفیک دااعبا هاعومجم ،دشاب هدافتسا لباق یراتخاس تٌالداعم شخب رد هک دوبن لامرن یاهنوگ هب اهصخاش
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  ی رد ییاورمكح یاهصخاش .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ییاورمكح یاهصخاش زا یریذپریيات شجنس تهج
   و هداش صخاشم     داعب ود یریذاپریيات نازایم اات دنتفرگ رارق لدم رگید تمس رد یگدنز تیفیک داعبا و لدم تمس
  .دوش نییبت نآ طباور
 ،  شاخب نایا رد .تسا هداد ناشن ار یگدنز تیفک داعبا رب ییاورمكح تاریيات یراتخاس و یریگ هزادنا لدم ،2 لكش
 ، لدام     رد دواجوم ریدااقم و هداش هاتخادرپ T  نوامزآ زا هدافتسا اب لدم جیاتن ندوب ربتعم و یرادانعم شجنس هب ادتبا
 ۱3 .7 زا رتشیب ریداقم نیا هچنانچ .تسا هداد ناشن ار هدش هدهاشم و ناهنپ یاهریغتم زا  ی ره یارب T نومزآ رادقم
 رادانعم لدم زا لصاح جیاتن و طباور هک تسا صخشم لدم رد هکرو نامه هک دراد جیاتن ندوب رادانعم زا ناشن ،دشاب
   .دشابیم اراد ار نالک ت س هب میمعت تیلباق و هدوب

 
 جدننس رهش رد یگدنز تیفیک داعبا رب ییاورمکح یاه صخاش تاریثات یراتخاس لدم T رادقم -2 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نیاب ریدااقم .    تاسا هداش هباساحم ااها خ و یلماع یاهراب نازیم و داعبا و اهصخاش نیب طباور نازیم ،9 لكش رد 
   و یایاورمكح دااعبا و اه صخاش هعومجم) هدش هدهاشم یاهریغتم اب (یگدنز تیفیک و ییاورمكح) ناهنپ یاهریغتم
       یلمااع لایلحت رد یلمااع یااهراب ناوانع هاب ، (تاسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم همانشسرپ قیرط زا هک یگدنز تیفیک
   سااسا راب .تسا هدش هتفرگ رظن رد ا خ ریداقم ناونع هب هدش هدهاشم یاهریغتم هب طوبرم ریداقم و دنشابیم یدییات
  داصرد 20   یراذاگریيات هدانهد ناشن هک دشابیم 20 .4 اب ربارب یگدنز تیفیک رب ییاورمكح تاریيات نازیم ،لدم نیا
  و ااه  صخااش یٌالااب یراذگریيات زا ناشن یلماع یاهراب ریداقم نینچمه .دشابیم یگدنز تیفیک نییبت رد ییاورمكح
      ادایپ یرتاشیب دوامن یاشزومآ و یا یحم داعبا اب طابترا رد هژیو هب دروم نیا .دراد اهریغتم نیب طباور داجیا رد داعبا
   .دنک یم



 989 ...ییاورمکح هطبار یبایزرا و لیلحت

 
 جدننس رهش رد یگدنز تیفیک داعبا رب ییاورمکح یاهصخاش تاریثات یراتخاس لدم رد تاریثات نازیم و یلماع یاهراب ریداقم -3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  زا لاصاح لدم هک دوشیم صخشم شخب نیا رد .دریگیم رارق یسررب دروم لدم یگدنزارب نازیم ،ییاهن هلحرم رد 
  یااه صخااش .تسا اهریغتم نیب تاریيات و طباور نییبت یارب یبول م و بسانم لدم نازیم هچ ات یراتخاس تٌالداعم
   لوداج) درایگ یم رارق هجوت دروم اهصخاش ریاس زا شیب صخاش راهچ بلغا اما دراد دوجو شخب نیا رد یفلتخم
  راتمک 7 .4 ای 14 .4 زا ردقچ ره اهصخاش نیا و تسا لدم تیبول م نازیم هدنهد ناشن RMSEA صخاش .(0-09
   یگدانزارب ناوات یام تهج نیا زا تسا 04 .4 اب ربارب صخاش نیا ،لدم نیا رد .دباییم شیازفا لدم تیبول م ،دشاب
  لدام ، داشاب 14 .4  زا رتاشی    ب هاک نازایم راه صخااش نیا نازیم p-value صخاش اب طابترا رد اما .درک دییات ار لدم
   ااب نیانچمه و ،  تاسا هدانزارب ،  لدام نایا ،رظنم نیا زا هک تسا ۱4 .4 اب ربارب ،لدم نیا رد هک دراد رتشیب تیبول م
  صخااش ،   ر وكاسا یااک صخااش .  دراک نااعذا ، لدام تیبول م هب دناوتیم GIF و ر وكسا یاک صخاش ود یسررب
  ااب .    تاسا رتاشیب لدام یگدانزارب و تیبول م ،دشاب رتمک صخاش نیا رادقم هچ ره و تسا لدم  ی ندوب بسانمان
      رد دایاب صخااش نایا قال م نازایم ،صخاش نیا شجنس تهج ،شهوژپ نیا رد یرامآ هنومن یٌالاب دادعت هب هجوت
  هاب هجوت اب .تسا لدم تیبول م هدنهد ناشن ،دشاب 9 زا رتمک ،نآ لصاح هچنانچ و دوش میسقت اهریغتم یدازآ هجرد
  باسانتم GIF صخاش نینچمه .دراد لدم تیبول م زا ناشن هک تسا 10 .2 اب ربارب ر وكسا یاک صخاش ،دنیارف نیا
  یگدانزارب ، لدام ،  داشاب رتاشیب ۳ .4   زا نآ نازایم هاچره هک دهد یم ناشن ار شهوژپ یارب لدم ندوب تیف ای و ندوب
  .دراد لدم ندوب بسانم زا ناشن هک تسا 7۳ .4 اب ربارب قوف لدم یارب صخاش نیا نازیم .دراد یرتشیب

 جدننس رهش رد یگدنز تیفیک داعبا رب ییاورمکح یاهصخاش تاریثات یراتخاس لدم رد رثوم یاهصخاش -4 لودج
 رادقم صخاش
 RMSEA 4. 04 صخاش
 P-value 4. ۱4 صخاش
  یاااااک صخاااااش
 ر وكسا

2. 10 

 GFI 4. 7۳ صخاش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
  هاب ، داشابیمن اهرهش هنیهب هرادا یوگباوج ،یرهش تالكشم ندش رت هدیچیپ هب هجوت اب یتنس هویش هب یرهش تیریدم
     تیریدام نایا هانیهب دراكلمع روظنم هب یرهش تیریدم هزوح رد یددعتم یاهدركیور ریخا یاه لاس رد لیلد نیمه
   هاهد دانچ یط .درک هراشا یرهش بوخ ییاورمكح هب ناوتیم اهدركیور نیا نیرتمهم هلمج زا هک تسا هدش حر م
      یح اس دانچ و هدایچیپ تیریدام لاامعا هویش نیرترادیاپ و نیرتشخب ريا ناونع هب یرهش بوخ ییاورمكح ،ریخا
           و ااهرظن شریذاپ و نااستشونرس هاب طوابرم رواما رد مدرام ندراک لایخد ااب ییاورمكح .تسا هدش حر م اهرهش
  نواچ یی ااه هفلوم .دشابیم شوجدوخ و لاعف تکراشم لیهست یارب یلیاسو داجیا لابند هب ناعفنیذ همه یاه میمصت
     تالكاشم زا ییااهر هار ااهنت داناوتیم تلادع و ییارگ عامجا ،یدمآراک ،یرادمنوناق ،تکراشم ،ییوگخساپ ،ایفافش
   دنکیم افیا یرهش تیریدم یاههمانرب رد یروحم شقن ،هدنیآ زادنا مشچ بول م میسرت و یلعف
      شیازافا و ینیاشنرهش شرتاسگ لاابند هاب ، رواشک ت س رد ریخا یههد دنچ رد هكنیا هب هجوت اب صوصخب رما نیا
     دااجیا اهرهاش رد یگدانز تایفیک نارحب ،یرهش – ییاتسور یاه ترجاهم نوزفا زور دشر زا یشان ،اهرهش تیعمج
 ،  یگدانز تایفیک رظن زا یرهش فلتخم تالحم نایم هک تسا نیا هنیمز نیا رد هلئسم نیرتمهم یفرط زا و تسا هدش
    تایفیک شجناس و تخاناش .   تاسا هاجوت لاباق مه جدننس رهش رد عوضوم نیا هک .دراد دوجو یریگ مشچ توافت
 ،    تاسا یاصوصخ و یاتلود یااهداهن ریاس و یرهش تیریدم تامادقا لولعم هک جدننس رهش ردام یحاون رد یگدنز
 یا هانیمز دناوتیم ،نآ فلتخم یحاون رد یرهش یگدنز تیفیک شجنس مدع هب هجوت اب هک تسا یتایح رایسب عوضوم
     ماداقا و دواجوم تیعاضو زا یهااگآ تهج رد لوئسم یاهداهن ریاس و یرهش تیریدم یارب یهار هشقن میسرت یارب
 یاه صخاش نیب هک تسا هداد ناشن رضاح شهوژپ جیاتن اتسار نیمه رد .دشاب بول م تیعضو تروص ققحت یارب
    نایا یراتخااس تٌالدااعم جیاتن ساسا رب نینچمه و دراد دوجو یرادانعم طباور یگدنز تیفیک و یرهش ییاورمكح
     و راتهب نآ نااکرا و راصانع و یرهاش بوخ ییاورمكح یرادیاپ و رارقتسا طیارش هچ ره هک دوشیم تابيا عوضوم
  یااه  هاتفای راب قب نم رضاح شهوژپ زا شخب نیا جیاتن .ددرگیم رت یلمع و دوبهب یرهش یگدنز تیفیک ،دوش رتشیب
    رگناایب نایا هاک ، تاسا هدوب (1397 ،ینموم و یلکوت)  و (0397 ،نارگید و دحوم)  ،(۱397 ،ینوناق و ناگداز فیرش) 
   .تسا رضاح شهوژپ ییایاپ و تقد نازیم
 عبانم
 هرایعمدنچ یریگ میمصت یاه لدم زا هدافتسا اب یرهش تالحم رد یگدنز ینهذ تیفیک شجنس .(0397) .دیعس ،یفجن و ؛نسحم ،داژندحا 

  .42-7 ،(92)۱ ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ .(ناجنز رهش دابآ مالسا و نادنمراک تالحم :یدروم هعلا م)

  یرهاش  یگدانز تیفیک شجنس .(9397) .نیمار ،یرای یفص و ؛دیعس ،این تقادص ؛دمحا ،یلیلخ ؛رصان ،روپ کرب ؛سابع ،یدنوخآ دمحا 
  .22-1 ،(2)37 ،نارهت هاگشناد ابیز یاهرنه سیدرپ .نارهت رهشنالک رد

 . (ییاتاسور  یزایر  هامانرب    و اایفارغج یراتکد هامان   ناایاپ) جدنناس یرهشاریپ هیحان یاضف داصتقا تٌالوحت نییبت .(۱397) .هفطاع ،یدمحا 
  .نارهت یمزراوخ هاگشناد ،نارهت یمزراوخ هاگشناد ،یناسنا یایفارغج هورگ هدكشناد

       یگدانز تایفیک دوابهب رد نآ شاقن و رهاش هاب اهاتسور یاقترا .(3۳97) .اضردمحم ،یناوضر و ؛نیسح ،نایروصنم ؛اضردمحم ،یدمحا 
  .1۱-99 ،(7)7 ،نارهت هاگشناد .(ناتسدرک و ناتسرل یاه ناتسا رد بحاص و دابآزوریف یاهرهش :یدروم هعلا م) یلحم نانکاس

  .(1) ،یعامتجا یراکددم همانشهوژپ .نآ یازجا و یگدنز تیفیک موهفم رد شرگن .(4۳97) .دمحا ،فرشا 



 989 ...ییاورمکح هطبار یبایزرا و لیلحت

   رد یگدانز تایفیک ی ااه    صخااش لایلحت و یاسررب .(0397) . داماح ، یزرمردااق و  ؛یدااش ، یداابق  ؛هافطاع ، یدامحا ؛نسح ،هتخارفا 
 ،  (اایفارغج) ییااضف  یزایر همانرب .(جدننس هیحان :دروم) هرایعم دنچ یریگ میمصت لیلحت یاه شور زا هدافتسا اب یناسنا یاه هاگتنوكس
17(1)، 7-۱7.  

    (یزااف قا نم) دنماشوه ی ااه  هناماس زا هدافتسا اب ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک یبایزرا .(2397) .نامثع ،یچولب و ؛زرمارف ،ینامیرب 
7۱-1۳1 ،(9)0 ،نارهت هاگشناد .(رهش  ین ناتسرهش نابهم ناتسهد :یدروم ةعلا م) 9.  

   ناتاسهد :یدروام هعلا م) ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک یبایزرا .(4397) .هلادحا ،یحاتف و ؛یراختفا نیدلا نکر ؛یدهم ،یرهاطروپ 
  .79-97 ،(۱1)90 ،(ییایفارغج یاه شهوژپ) یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ .(ناتسرل ناتسا ،یلامش هواخ

 49   نادنورهاش یدروام هعلا م)یگدنز تیفیک زا تیاضر رب یعامتجا هیامرس شقن یسررب .(7397) .همطاف ،مانكین و ؛تاداسلارخف ،نتلیپ 
  .(9)3 ،لاخلخ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .ینسمم دابآ رون رهش رتٌالابو لاس

   یگدانز تایفیک     راب دایکات ااب یرهاش بوخ ییاورمكح یاه صخاش یریذپ ققحت نازیم یسررب .(1397) .یدهم ،ینموم و ؛هیناه ،یلکوت 
  .۳7-2 ،(۱2)۳ ،نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسادازآ هاگشناد .(نارهت رهش22و1 ،7 قطانم یدروم هعلا م) یرهش

      رد یرهاش بواخ یایاورمكح لایلحت و یاسررب .(۱397) . ااضریلع ، ینااشفا و  ؛فاجنریم ، یواسوم  ؛دامحم ،یكلم ؛نسح ،این تمكح 
  .217-907 ،(02)1 ،ناتسلگ هاگشناد .مالیا رهش : هعلا م دروم: ناریا

 ،   یعاامتجا هاافر همانلاصف .ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک یبایزرا .(1۳97) .نیسح ،نایروصنم و ؛اضریلع ،ابیكش ؛اضردمحم ،یناوضر 
  .4۱-19 ،(79 و 49)۳

    تایولوا هاب اهاتاسور یمالسا یاروش یاضعا شرگن شجنس .(0397) .هرهز ،یزرمرداق و ؛یداه ،هدازیلع ؛هفطاع ،یدمحا ؛دیحو ،یحایر 
 ، ییاتاسور  یزایر همانرب و شهوژپ .(نالگهد ناتسرهش یاهاتسور :یدروم ی هنومن) ؛ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک یاه صخاش
۱(9)، 11-1۱.  

  .رشن زکرم ،زاریش  هاگشناد :زاریش .(زاریش هاگشناد) . یا هق نم و  یرهش  یزیر همانرب  ناگژاو  گنهرف .(7۳97) .  نارف ، ینیدلا فیس 

 شیامآ .نارهت رهش 72 هق نم دروآدرو هلحم :دروم یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش لیلحت .(9397) .هیناه ،یلکوت و ؛هناورپ ،ینیسح هاش 
  .007-127 ،(02)1 ،طیحم

   هاافر همانلاصف .اهرهش یگدنز تیفیک و اهروشک بوخ ییاورمكح ه بار لیلحت .(۱397) .نیسح ،ینوناق و ؛نیسحدمحم ،ناگداز فیرش 
  .722-1۳7 ،(۱۱)17 ،یعامتجا

 و49)۳ ،  یعاامتجا هاافر .  نارایا هعاسوت و ینارمع یاه همانرب رد یگدنز تیفیک :یگدنز تیفیک .(1۳97) .اضر ،یدیما و ؛اضرمالغ ،یرافغ 
79)، 3-99.  

 ۱197  یرواهمج تسایر تاباختنا رد ناتسدرک ناتسا نادنورهش تکراشم دنور یسررب .(4397) .زورهب ،ینایواک نیرز و ؛دوعسم ،یرافغ 
  .477-۳۳ ،(72)1 ، یتیلپو ژ یللملا نیب همانلصف .0۳ -

  و فیرااعت ،     یرهاش زاکارم رد یرهاش یگدانز تایفیک  یزایر  هامانرب .(0۳97) .ربکا یلع ،ییاوقت و ؛اضردمحم ،رفعجروپ ؛نیشفا ،یبکوک 
  .97-۱ ،(0)27 ،یزاسرهش یاهراتسج .اه صخاش

  زا هدافتاسا اب اه تفاب نیا یایحا و تظافح دركیور اب یخیرات یاه تفاب رد نارگشدرگ یبایریسم .(2397) .هفطاع ،یدمحا و ؛یلع ،دحوم 
GIS (جدننس :یدروم ةنومن). 447-93 ،(7)39 ،نارهت هاگشناد.  

     راب دایکات ااب یرهاش ی ااه هلحم هعسوت یسررب .(0397) .یسوم ،یدور نامک و ؛داجس ،یدورفک یمساق ؛هنازرف ،روپ ناساس ؛یلع ،دحوم 
  .((1۳ یپایپ) 7)37 ،اضف شیامآ یزیر همانرب .(نارهت یرادرهش 37 هق نم) هعلا م دروم یرهش بوخ ییاورمكح یوگلا

  .(77) ،رهش شناد .(ریذپاندیدرت ترورض  ی) یرهش بوخ ییاورمكح .(3۳97) .دمحم ،یمیحر و ؛کزان ،یربون 

    یتخاناش هاعماج تااعلا م .نارهت رهش رد یگدنز تیفیک رب یعامتجا هیامرس ریيات یسررب .(7397) .یدهمدمحم ،لکوت و ؛دیعس ،یلاصو 
  .422-137 ،(2)2 ،(یرهش تاعلا م) یرهش
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