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 دیکأت اب ؛ناریا یاهرهشنالک یخیرات تفاب یرهش تیریدم لیلحت و یبایزرا
 (زاریش رهشنالک :یدروم ةعلاطم) یرهش ةچراپکی تیریدم رب

 1یئاضر مثیم
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 یدابآیگنز یلع
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،یزیرهمانرب و ییایفارغج مولع ةدكشناد رایشناد

 شورف له اضردمحم
 ناریا ،نارهت ،(نارهت  ینكتیلپ) ریبکریما یتعنص هاگشناد رایداتسا
 72/94/1397 :شریذپ رودص خیرات 94/77/۱397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تیریدم رد ریگرد ياهداهن و اه نامزاس مامت هکنیا ینعی ،«يدومع» تیریدم هن ،تسا «یقفا تیریدم» يرهش ۀچراپکی تیریدم
 تفاب يرهش تیریدم راتخاس لیلحت و یسررب نمض شهوژپ نیا اذل .دنراد رارق رگیدکی رانک رد گنهامه و یقفا تروص هب يرهش
 هاگتنوکس نیا رد يرهش ۀچراپکی تیریدم هلمجزا يرهش تیریدم دیدج ياهوگلا يریگراک هب لابند هب زاریش رهشنالک یخیرات
 ياهناخباتک و ینادیم تاعلاطم قیرط زا زاین دروم تاعالطا .تسا یلیلحت یفیصوت رضاح شهوژپ رد قیقحت شور .دشابیم
 و یمومع و یتلود ياهداهن لماش يرامآ ۀعماج .دشابیم همانشسرپ و هبحاصم لماش زین شهوژپ رازبا .تسا هدیدرگ جارختسا

 هدیدرگ دروآرب 484 نینکاس يارب و 847 یمومع و یتلود شخب يارب هنومن مجح .دشابیم زاریش رهشنالک یخیرات تفاب نینکاس
 هلداعم يزاسلدم درکیور زا هدافتسا اب و Amos Graphic و SPSS ياهرازفا مرن قیرط زا زین اههداد يرامآ لیلحت .تسا

 کیرشت و ییازفامه تیوقت هک دهدیم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هتفرگ تروص روحم انایراووک و روحم انایراو يراتخاس
 و دوش زاریش رهشنالک یخیرات تفاب رد يرهش ۀچراپکی تیریدم تیوقت هب رجنم دناوتیم يداهن نورب و يداهن نورد یعاسم
 رب ینتبم يرهش ۀچراپکی تیریدم هب یبای تسد يارب نینچمه .ددرگیم يزاوم و يدومع یتیریدم هب رجنم نآ شهاک اکعرب

 رما نیا ققحت يارب هک داد شیازفا ار يرهش تیریدم رد تکراشم هب نینکاس لیامت دیاب یخیرات تفاب رد يرهش بوخ ییاورمکح
  .دومن تیوقت زین ار یلحم يزاسداهن و تیفرظ دیاب

 
  .زاریش رهشنالک ،یخیرات تفاب ،هچراپکی تیریدم ،یرهش تیریدم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 نآ زا یشان تارییغت و ینیشنرهش عیرس دشر لیلد هب اهرهش یخیرات یاهتفاب زا تظافح ناهج رسارس رد هزورما
 تفاب زا تظافح .(Ertan and Egercioğlu, 2016: 602) تسا هدش لیدبت هدیچیپ و یروف عوضوم  ی هب
 رادیاپ ییاهلحهار ةیارا و هچراپكی و عماج یمادقا دنمزاین رما نیا .تسا گنهامه و مجسنم یتیریدم دنمزاین یخیرات
 Ecermis and) تسا اههاگتنوكس هنوگنیا رد ی یحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا یاهشلاچ اب ههجاوم یارب

Aydogan, 2006). و یزیرهمانرب ،فلتخم یاهشخب تکراشم یخیرات یاهتفاب تیریدم یارب رگید ترابع هب 
 تسا یرورض یخیرات تفاب  ایحا یارب یداهن و یتلود تیریدم یربهر یاهلدم رب ینتبم یاهدركیور زا هدافتسا
(Guler Soy and Gurlor, 2011). یخیرات زکارم یزاس هدنززاب یارب گنهامه و عماج تیریدم  ی هکارچ 
 تیریدم دنور رد یگنهرف  اریم زا تظافح یارب  یرش  ی ناونع هب هعماج نتفرگ رظن رد اب دناوتیم اهرهش
 اب دناوتیم رادیاپ ةعسوت فادها هنوگنیمه .(Chohan Waiki, 2005) دوش رادیاپ ةعسوت هب رجنم یرهش
 Ertan) دوش لصاح یخیرات تفاب یاهلخادم یاههژورپ رد یكیزیف یدوبهب و یداصتقا  ایحا ،یعامتجا یگنهامه

and Egercioğlu, 2016: 603).  
 ةمه زا دناوتب هک تسا یتیریدم دیدج یاهوگلا یریگراک هب دنمزاین یخیرات تفاب لیاسم و اهشلاچ لح نیاربانب
 یراكمه اب (رادیاپ ةعسوت دنیآرف رد اهنآ لاعف و میقتسم شقن) اهنآ یاهیدنمناوت رب دیکثت اب هعماج یاهتیفرظ
 دیدج ییوگلا یرهش ةچراپكی تیریدم و ییاورمكح یوگلا .دیامن هدافتسا یندم و یصوصخ ،یتلود یاهشخب
 نٌالوئسم هب بسانم یتیریدم دنس  ی ناونع هب و دشاب دیدج یاهتیلوئسم و تاراظتنا یوگخساپ دناوتیم هک تسا
  .(۱۳ :1397 ،رادعمج و یلمآ یمیظع) دنبای تسد رادیاپ ةعسوت هب ات دهدب ار ناكما نیا یرهش تیریدم
 یاهداهن زا یرایسب هک دوشیم صخشم زاریش هژیو هب ناریا یاهرهش نالک یخیرات تفاب رد یرهش تیریدم یسررب اب
 شخب دركلمع ةزوح رد مه یشخب و یتلود همین یاهراپ ،دنایتموكح ای یتلود ؛هدنریگ میمصت و راذگ تسایس
 رد یراكمه یاج هب ،یخیرات تفاب تیریدم و یرهش یاهاضف زا یرایسب رد دسریم رظن هب هک دنراد رارق یصوصخ
 ددعت ،رگید ترابع هب .(19 :1۳97 ،رف یردب و هداز فایس) دنراد شیارگ مه زا ادج دركلمع هب ،تالكشم لح
 بجوم ،یگنهامه نودب رهش یشخب ةرادا و (یرهش نارگشنک) یخیرات تفاب ةدننک هرادا یاهداهن و اهنامزاس
 یگنهامه مدع و فیاظو میسقت  الخ نینچمه .تسا نآ یخیرات تفاب قفومان ةرادا و رهش عبانم فالتا و یمگردرس
 قلعت ساسحا و تکراشم هب هجوت مدع و یلحم و یاهق نم ،یلم حو س رد اهرهش یخیرات تفاب ةرادا و راتخاس رد
 یخیرات تفاب یرهش تیریدم یسررب نمض شهوژپ نیا نیاربانب ؛تسا اعدا نیا رب یلیلد یخیرات تفاب هب نادنورهش
 یرهش ةچراپكی تیریدم ظاحل هب زاریش یخیرات تفاب هک ؛تسا اهشسرپ نیا هب ییوگخساپ یپ رد ؛زاریش رهش نالک
  یرشت یرهش تیریدم فلتخم یاهداهن نیب هزادنا هچ ات یخیرات تفاب ینونک تیریدم رد ؛؟تسا یتیعضو هچ رد
 لیامت یارب یخیرات تفاب رد یلحم یزاسداهن تیفرظ و ؟دراد دوجو یداهن نورب و یداهن نورد ییازفا مه و یعاسم
 هب ییاه داهنشیپ ةیارا اب ًالاتیاهن دناوتب ات ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد یرهش تیریدم رد نادنورهش تکراشم و روضح هب
  .دیامن  مک زاریش رهش نالک یخیرات تفاب رتاراک و رتهب تریدم
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 هنیشیپ
Claesson (2009)هب هجوت اب ییاپورا یاهرهش رد هچراپكی تیریدم ماظن نتخاس ققحم یگنوگچ هب یو ؛ 

 :ددرگیم ققحم ماگ جنپ رد هچراپكی تیریدم ماظن دهدیم ناشن شهوژپ نیا یاههتفای .تسا هتخادرپ رادیاپ تیریدم
 و شرازگ -1 ،تراظن و ارجا -0 ،یسایس هتیمک داجیا -9 ،بول م هاگیاج نییعت -2 ،یلعف تیعضو نییعت -7
  .یبایزرا
 Schwedler Hanns-Uve (2011)یگنوگچ یسررب هب ؛یرهش ةچراپكی تیمکاح ناونع اب دوخ شهوژپ رد ؛ 
 نورد تیعماج ،یلحم یداصتقا دشر ندروآ تسد هب و تیبثت یگنوگچ ،یعامتجا و ییاضف یاهیناوخمهان لح
 ناوتیمن هک تسا عوضوم نیا رگنایب شهوژپ نیا یاه هتفای .تسا هتخادرپ یلغش یاهتصرف و یللملا نیب و یشخب
 ییاهرازبا ،هچراپكی یاههژورپ رد و تشون یمومع ةخسن  ی و تفای نآ لح رازبا و تالكشم نایم یناسكی ة بار
 و ینامزاس تامیظنت (ب یمومع تکراشم (فلا :هدنریگربرد دیاب هک ؛تسا یرورض دنوش اه هزوح همه هجوتم هک
  .دنشاب تیفرظ داجیا (ج یسایس

Ertan and Egercioğlu (۱742)یقیب ت تروص هب ار هیکرت ریمزا و ایناپسا یاگٌالام یاهرهش یخیرات تفاب ؛ 
 و تساه تفاب هنوگ نیازا تظافح دنمزاین یخیرات یاهتفاب یزاس هدنزاب دهدیم ناشن جیاتن .دنا هدومن یسررب
 ةدننک نیمضت هچراپكی و عماج تامادقا هک تسا یلحم تالماعت و نادنورهش تکراشم ورگرد فده نیا هب ندیسر
  .دشابیم نآ
 یهدناماس رد ناریا ینایم یاهرهش یرهش تیریدم راتخاس یسررب هب یشهوژپ نیا رد ؛(7397) ناراكمه و ناریود
 دهدیم ناشن شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن .تسا هدش هتخادرپ هچراپكی تیریدم شرگن اب یمسرریغ یاههاگتنوكس
 یتنس درکراک و شرگن یاراد یرهش تیریدم و هتفاین دركلمع یرهش هچراپكی تیریدم ناریا ینایم یاهرهش رد
 ناكسا یاهتفاب رد یرهش لیاسم شرتسگ و یهدناماس یاه حرط یدمآراکان شرگن عون نیا ةجیتن و تسا
  .تسا یمسرریغ
 روشک رد هچراپكی تیریدم نامرآ ساسا رب نارهت رهشنالک تیریدم یسانش بیسآ هب ؛(1397) نایداجس و روپناما
 تسا یتفن طیسب ماظن  ی ییارگزکرمت یاهتسایس  راو نارهت رهشنالک دهدیم ناشن قیقحت یاههتفای .دناهتخادرپ
 ارجا و یزیرهمانرب ،یراذگتسایس یارب مزٌال رادتقا و یتیریدم و یسایس ییادززکرمت زا یبسانتم ت س تسا مزٌال و
 یریگهرهب یرهش بوخ ییاورمكح رارقتسا رب ینتبم یرهش ةچراپكی تیریدم زا تیاهن رد و هیارا یلحم ت س رد
  .دوش
 نیا جیاتن .دناهداد رارق هعلا م دروم ار ناهفصا رهش رد هچراپكی تیریدم یاههفلؤم ؛(1397) یمیهاربا و ییاباب
 یلصا یاهراكهار .تسا یرهش دحاو تیریدم داجیا ،یگچراپكی هب یبایتسد لماع نیرتمهم دهدیم ناشن شهوژپ
 یرهش روما یلوتم ییارجا یاههاگتسد رد لماعت ،یمتسیس هاگدید ،یگنهامه ،ینایاپمه ،ماجسنا داجیا لماش رما نیا
  .تسا ناهفصا رهش ت س رد بوخ ینارمكح ققحت و
 یوگلا رب دیکثت اب یرهش ةدوسرف یاهتفاب ینیرفآزاب" ناونع اب دوخ شهوژپ رد ؛(1397) رادعمج و یلمآ یمیظع



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

 دروم هدودحم هک ؛دناهتفای تسد جیاتن نیا هب "(نارهت 9 ةق نم ، نو هد ةلحم :یدروم هنومن) بوخ ییاورمكح
 رب ريؤم لماوع نیب زا نینچمه .تسا اراد ار یبسانمان تیعضو یرهش بوخ ییاورمكح یاهصخاش ظاحل هب هعلا م
  .تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا هلحم یعامتجا یاهلكشت و اهداهن هب دامتعا هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب
 تیریدم دركیور اب ندنل و نارهت یاهرهش نالک رد یرهش تیریدم یقیب ت لیلحت هب ؛(۱397) ناراكمه و ولیجاح
 اب یگنهامه مدع نارهت یرادرهش لكشم نیرت گرزب دهدیم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دناهتخادرپ یرهش ةچراپكی
 تیریدم هب یبایتسد و ددرگیم نامز و عبانم فالتا و یراک هرابود ثعاب هک تسا یرهش تیریدم یاهداهن ریاس
  .تسا ریذپانراكنا ترورض  ی یرهش دحاو
 شهوژپ شور
 دروم ةلثسم اب دروخرب عون ظاحلزا و یمک یقیقحت ،هدشلیلحت و یروآعمج یاههداد عون ساسا رب قیقحت نیا
 یرامآ یاههداد .تسا هدش هدافتسا شیامیپ  ینكت زا قیقحت نیا رد .تسا ینادیم ةعلا م  ی ،نآ هب دورو و یسررب
 جارختسا (یرهش تیریدم ةطوبرم نیلوئسم اب هبحاصم ،همانشسرپ) ینادیم و یا هناخباتک یاه شور زا زین شهوژپ
 رد دوجوم یاههماننایاپ و تٌالاقم ،بتک ،اه همانرامآ و یرامآ زکارم هب میقتسم ةعجارم اب روظنم نیدب .تسا هدیدرگ
 و هبحاصم ،همانشسرپ قیرط زا سپس و هدش هیهت قیقحت یارب یعماج تاعالطا فلتخم یاههاگشناد یاههناخباتک
 تیریدم یمومع و یتلود یاهداهن لماش شهوژپ یرامآ ةعماج .تسا هدش لیمكت روبزم شهوژپ ،ینادیم تاعلا م
 یاهداهن ةمانشسرپ یارب نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک دشابیم زاریش رهش یخیرات تفاب نینکاس نینچمه و یرهش
  .تسا هدیدرگ دروآرب هنومن 2۳9 نینکاس یارب و هنومن 327 یتیریدم
 Amos Graphic و SPSS ی ااهرازفا  مران 92   هخاسن زا ااه   هداد یراامآ لایلحت هاب هطوبرم تابساحم ماجنا تهج
  یااه   شاسرپ رواحم سناایراووک و روحمسنایراو یراتخاس هلداعم یزاسلدم دركیور زا هدافتسا اب و دیدرگ هدافتسا
   .دناهتفرگ رارق یسررب دروم شهوژپ
 هعلاطم دروم ةدودحم
 پرع ةقیقد ۱9 و هجرد 32 رد رهش نیا .دشابیم روشک یبونج ةمین رد یتیعمج ة قن نیرتگرزب زاریش رهش
 یخیرات تفاب .(77 :7397 ،ی اضر و یيراو) تسا هتفرگ رارق ییایفارغج لوط ةقیقد 29 و هجرد 21 و ییایفارغج
 یدابآ یگنز) دراد رارق رهش نیا یزکرم شخب ةدودحم رد دسریم یرمق یرجه لوا نرق هب نآ تمدق هک زاریش رهش
 راتكه 119 هب  یدزن یتحاسم اب یخیرات تفاب هک دشابیم هناگ هد قطانم یاراد زاریش رهش .(9 :2397 ،ناراكمه و
 تیعقوم (7) ةرامش ةشقن .(717 :2397 ،ماجرف) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار رهش لک تحاسم زا دصرد 1/2
  .دهدیم ناشن ار زاریش رهش یخیرات تفاب ییایفارغج
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 ناگدنراگن :میسرتزاب زاریش یخیرات تفاب ییایفارغج تیعقوم :(1) ةرامش هشقن

 یرظن ینابم
 هژیو هب ،یتیریدم تاعوضوم لیلحت و تخانش یارب تسا یمومع نامزاس  ی یرهش تیریدم هكنیا هب هجوت اب
 تخانش یارب رگید ترابع هب .تسا دركیور نیرتدمآراک و نیرتهب "یمتسیس شرگن"  ش نودب ،یرهش تیریدم
 ،ناراكمه و یمشاه) داد رارق لیلحت و هیزجت دروم (ماظن) متسیس  ی ناونع هب یتسیاب ار نآ یرهش تیریدم ريؤم
4397: 11).  
 ركفت ساسا .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یزیرهمانرب و تیریدم ةنیمز رد هک تسا ههد دنچ یمتسیس ركفت
 رد رصانع رب مکاح طباور هعومجم بلاق رد ار هدیدپ  ی هاگدید نیا .تسا یسانشناور رد تلاتشگ هاگدید ،یمتسیس
 هاگن .تسا هتفرگ رارق شریذپ دروم زین یرهش تیریدم رد یمتسیس دركیور .(99 :1۳97 ،یفی ل) دریگیم رظن
 یمتسیس دركیور زا هدافتسا .ددرگیم زاب یدالیم 4137 ههد هب و دراد ینٌالوط یاهقباس یرهش تیریدم هب یمتسیس
 دیدرگ داهنشیپ 7نیرگ یره ةلیسو هب هیرجین رد یرهش تیریدم ییاراک و یشخبريا یاقترا یارب راب نیتسخن یارب
(Stern, 1993: 134). نآ لباقتم ریيثت و ساسح یاهریغتم و اهتیدودحم ات دزاسیم رداق ار ناریدم دركیور نیا-
 ای رصنع  ی دیابن هک دنشاب هاگآ هراومه ات دنکیم راداو ار ناریدم نینچمه .دننیبب متسیس زا یح س ره رد ار اه
 .دوش یهجوت یب رصانع ریاس اب نآ لباقتم تاریيثت هب و دریگ رارق هجوت دروم ازجم و درفنم روط هب یاهلثسم ای هدیدپ
 دریذپ تروص هچراپكی و رگنلک هاگن اب یرهش متسیس رد هلخادم موادم روط هب دیاب دندقتعم ناراكمه و نرتشا
  .(۳3 :۳۳97 ،یدسا و روپکرب)
 .تسا هدش لیدبت ترورض  ی هب و هتفر رتارف ناكما  ی دح زا یمتسیس دركیور زا هدافتسا ریخا یاهلاس رد
 دنادیم ريؤم یرهش یگدنز تیفیک و یرهش تامدخ یاقترا رد ار یمتسیس دركیور یریگراک هب یترابارکاچ
(Chakrabarty, 2001: 333)نتشاد تروص رد اهنت هک تسا دقتعم و هتشاذگ رتارف نیا زا ار اپ لیگ  م اما ؛ 
 ,MagGill) دنک ادیپ تسد تیقفوم هب لمع رد یرهش تیریدم هک تشاد راظتنا ناوتیم هچراپكی و رگنلک یهاگن

1998: 465).  
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 ترابع متسیس یدورو .تسا یترابارکاچ طسوت هدش میسرت یرهش تیریدم متسیس یموهفم لدم (7) ةرامش رادومن
 تیفیک .تلود عبانم و اهتسایس ،اههتساوخ (ب ؛رهش یداصتقا نٌالاعف و یمدرم عبانم ،اههتساوخ (فلا :زا تسا
 متسیس یلصا تیرومثم ساسا نیا رب .دنتسه متسیس یلصا یجورخ ود زین یرهش ةعسوت تیفیک و نادنورهش یگدنز
 هدش دای یاهیجورخ هب اهیدورو شخبريا و دمآراک لیدبت یارب مزٌال یتیریدم تادیهمت ماجنا ،یرهش تیریدم
  .(127 :2397 ،ناراكمه و نایمظاک) دوشیم فیرعت

 
 127 :2397 ،ناراكمه و نایمظاک :عبنم یرهش متسیس یموهفم لدم :(1) ةرامش رادومن

 تیریدم عوضوم و لمع طیحم ،رهش .تسا "تیریدم" و "رهش" موهفم ود زا لكشتم یرهش تیریدم یموهفم لدم
 و رصانع زا تسا لكشتم هچرگا رهش .تسا یگچراپكی و تدحو لاح نیعرد و رثكت رهظم هک یاهدیدپ .تسا یرهش
 هک تسا یعمج یحور زا رادروخرب لاح نیعرد اما ،ییایفارغج و یدركلمع لخادتم و ددعتم یاهمتسیس ریز
 تیریدم هب هچراپكی دركیور و ههجاوم نیاربانب ؛دروآیم دیدپ ار لک اب و رگیدكی اب ازجا یتشونرس مه و یگچراپكی
  ی زا تسا ترابع یرهش تیریدم ،لدم نیا یانبم رب .درک یقلت رهش تیهام و تاذ زا هتفرگرب دیابیم ار یرهش
 هدهع هب ار رهش یدركلمع هعسوت و دوبهب تیلوئسم رهش مان هب نیعم ییایفارغج ورملق رد هک هژیو یتیریدم ماظن
  .(127 :2397 ،ناراكمه و نایمظاک) دراد
 ثحب
 هب طوبرم یطابنتسا رامآ جیاتن زین همادا رد .تسا هدش هتخادرپ شهوژپ یلصا یاهریغتم فیصوت هب شخب نیا رد
  .تسا هدیدرگ هیارا شهوژپ یلصا یاهریغتم زا مادکره
 شهوژپ یفیصوت رامآ

 زاریش یخیرات تفاب تیریدم یگچراپکی تیعضو
 دح زا رتنییاپ ؛(7 ةرامش لودج) زاریش رهش یخیرات تفاب تیریدم یگچراپكی ریغتم نیگنایم یفیصوت رامآ بسحرب
 یاههداد مک دح رد یگدنکارپ نازیم رگنایب یگدنکارپ یاهصخاش هب طوبرم ریداقم ،تسا هدش دروآرب (9) طسوتم
  .تسا شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم صخاش زا ریغتم نیا

  شهوژپ یرامآ هنومن رد زاریش یخیرات تفاب تیریدم یگچراپکی ریغتم فیصوت :(1) ةرامش لودج

  ریغتم
  صخاش

نیگنایم رایعم فارحنا  سنایراو  یجک  یگدیشک   
49/2  یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم  71/4  71/4  ۳۱/4  19/4-  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 رادقم و نیگنایم زا رتنییاپ ریداقم تمس هب ریغتم نیا یاههرمن لیامت هدنهد ناشن یجک صخاش تبثم رادقم نینچمه
-هداد ت سم ًالاتبسن عیزوت لكش رگید ترابع هب و ینحنم ت س رد اههداد یگدنکارپ هدنهد ناشن یگدیشک صخاش یفنم
 (یگدیشک و یجک) عیزوت لكش یاهصخاش ریداقم هكنیا تیاهن رد .تسا یرامآ هنومن رد ریغتم نیا هب طوبرم یاه
  .تسا لامرن عیزوت تمس هب اههداد عیزوت لكش لیامت رگنایب

 
  یرامآ هنومن رد یخیرات تفاب تیریدم یگچراپکی ریغتم عیزوت لکش راگنتفاب :(2) ةرامش رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یرهش تیریدم یاهنامزاس یداهن نورب و یداهن نورد یعاسم کیرشت و ییازفامه تیعضو
 زا رتنییاپ یداهن نایم و یداهن نورد یعاسم  یرشت و ییازفا مه ریغتم نیگنایم ؛(2) ةرامش لودج ریداقم بسحرب
-هداد مک دح رد یگدنکارپ نازیم رگنایب یگدنکارپ یاهصخاش هب طوبرم ریداقم ،تسا هدش دروآرب (9) طسوتم دح
  .تسا شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم صخاش زا ریغتم نیا یاه

  شهوژپ یرامآ هنومن رد یعاسم کیرشت و ییازفامه ریغتم فیصوت :(2) ةرامش لودج

  ریغتم
  صخاش

نیگنایم رایعم فارحنا  سنایراو  یجک  یگدیشک   
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یفنم رادقم و نیگنایم زا رتنییاپ ریداقم تمس هب ریغتم نیا یاههرمن لیامت هدنهد ناشن یجک صخاش تبثم رادقم
 یاههداد ت سم ًالاتبسن عیزوت لكش رگید ترابع هب و ینحنم ت س رد اههداد یگدنکارپ هدنهد ناشن یگدیشک صخاش
 رگنایب (یگدیشک و یجک) عیزوت لكش یاهصخاش ریداقم هكنیا تیاهن رد .تسا یرامآ هنومن رد ریغتم نیا هب طوبرم
  .تسا لامرن عیزوت تمس هب اههداد عیزوت لكش لیامت

 
 یرامآ هنومن رد یداهن یعاسم کیرشت و ییازفامه ریغتم عیزوت لکش راگنتفاب :(3) ةرامش رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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  زاریش رهش یخیرات تفاب رد یلحم یزاسداهن تیفرظ
 هدش دروآرب (9) طسوتم دح زا رتنییاپ یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم نیگنایم ؛(9) ةرامش لودج ریداقم بسحرب
 صخاش زا ریغتم نیا یاههداد مک دح رد یگدنکارپ نازیم هدنهد ناشن یگدنکارپ یاهصخاش هب طوبرم ریداقم ،تسا
 تمس هب ریغتم نیا یاههرمن لیامت هدنهد ناشن یجک صخاش یفنم رادقم .تسا شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم
 ت س رد اههداد یگدنکارپ رگنایب یگدیشک صخاش یفنم رادقم و شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم زا رتٌالاب ریداقم
 هكنیا تیاهن رد .تسا یرامآ هنومن رد ریغتم نیا هب طوبرم یاههداد ت سم ًالاتبسن عیزوت لكش رگید ترابع هب و ینحنم
 لامرن عیزوت تمس هب اههداد عیزوت لكش لیامت هدنهد ناشن (یگدیشک و یجک) عیزوت لكش یاهصخاش ریداقم
  .تسا

  شهوژپ یرامآ هنومن رد یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم فیصوت :(3) لودج

  ریغتم
  صخاش

نیگنایم رایعم فارحنا  سنایراو  یجک  یگدیشک   
13/2  یلحم یزاسداهن و تیفرظ  31/4  19/4  97/4-  31/4-  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 یرامآ هنومن رد یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم عیزوت لکش راگنتفاب :(4) ةرامش رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زاریش یخیرات تفاب رد یرهش تیریدم هب دامتعا
 هدش دروآرب (9) طسوتم دح زا رتنییاپ یرهش تیریدم هب دامتعا ریغتم نیگنایم ؛(0) ةرامش لودج ریداقم بسحرب
 صخاش زا ریغتم نیا یاههداد مک دح رد یگدنکارپ نازیم رگنایب یگدنکارپ یاهصخاش هب طوبرم ریداقم ،تسا
  .تسا شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم

  شهوژپ یرامآ هنومن رد یرهش تیریدم هب دامتعا ریغتم فیصوت :(4) ةرامش لودج

  ریغتم
  صخاش

نیگنایم رایعم فارحنا  سنایراو  یجک  یگدیشک   
21/2  یرهش تیریدم هب دامتعا  01/4  11/4  11/4-  19/4-  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یرامآ هنومن رد نیگنایم زا رتٌالاب ریداقم تمس هب ریغتم نیا یاههرمن لیامت هدنهد ناشن یجک صخاش یفنم رادقم
 ًالاتبسن عیزوت لكش رگید ترابع هب و ینحنم ت س رد اههداد یگدنکارپ رگنایب یگدیشک صخاش یفنم رادقم و شهوژپ
 و یجک) عیزوت لكش یاهصخاش ریداقم هكنیا تیاهن رد .تسا یرامآ هنومن رد ریغتم نیا هب طوبرم یاههداد ت سم
  .تسا لامرن عیزوت تمس هب اههداد عیزوت لكش لیامت رگنایب (یگدیشک
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 شهوژپ یاههتفای :عبنم یرامآ هنومن رد یرهش تیریدم هب دامتعا ریغتم عیزوت لکش راگنتفاب :(5) ةرامش رادومن

 تفاب تیریدم رد تکراشم هب یخیرات تفاب نینکاس لیامت
 دح زا رتٌالاب یخیرات تفاب تیریدم رد تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم نیگنایم ؛(1) ةرامش لودج ریداقم بسحرب
 یاههداد مک دح رد یگدنکارپ نازیم رگنایب یگدنکارپ یاهصخاش هب طوبرم ریداقم ،تسا هدش دروآرب (9) طسوتم
  .تسا شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم صخاش زا ریغتم نیا

  شهوژپ یرامآ هنومن رد تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم فیصوت :(5) ةرامش لودج

  ریغتم
  صخاش

نیگنایم رایعم فارحنا  سنایراو  یجک  یگدیشک   
7۱/9  تکراشم و روضح هب لیامت  11/4  79/4  09/4-  12/4-  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 شهوژپ یرامآ هنومن رد نیگنایم زا رتٌالاب ریداقم تمس هب ریغتم نیا یاههرمن لیامت رگنایب یجک صخاش یفنم رادقم
 ًالاتبسن عیزوت لكش رگید ترابع هب و ینحنم ت س رد اههداد یگدنکارپ هدنهد ناشن یگدیشک صخاش یفنم رادقم و
 و یجک) عیزوت لكش یاهصخاش ریداقم هكنیا تیاهن رد .تسا یرامآ هنومن رد ریغتم نیا هب طوبرم یاههداد ت سم
  .تسا لامرن عیزوت تمس هب اههداد عیزوت لكش لیامت رگنایب (یگدیشک

 
  یرامآ هنومن رد تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم عیزوت لکش راگنتفاب :(6) ةرامش رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 شهوژپ یاهریغتم یطابنتسا رامآ لیلحت
 یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم رب یداهن یعاسم  یرشت و ییازفامه ایآ هک شهوژپ یلصا شسرپ یسررب تهج
 یاهریغتم ،دیدرگ هدافتسا روحم سنایراووک یراتخاس هلداعم یزاسلدم دركیور زا ؟دراد ریيثت زاریش رهشنالک
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 هلداعم لدم دراو لوا هبترم یلماع یاهلدم بلاق رد و نونكم یاهریغتم تروص هب شهوژپ هتسباو و لقتسم
 و ییازفامه ریغتم ريا) یلصا رتماراپ و لدم تیلک شزارب یاهصخاش هب طوبرم یاهدروآرب ،دندیدرگ یراتخاس
 هدش شرازگ (۱) ةرامش لوادج و (7) ةرامش لكش رد (یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم رب یداهن یعاسم  یرشت
  :تسا

 یخیرات تفاب هچراپکی تیریدم رب یداهن یعاسم کیرشت و ییازفامه ریغتم رثا یراتخاس هلداعم لدم :(1) ةرامش لکش

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش ریداقم دروآرب :(6) ةرامش لودج

صخاش  
لُهه  دصتقم شزارب  یقیب ت شزارب  قل م شزارب

رت  CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 
رادقم  90/۱4۱7  13/4  23/4  03/4  4۱/4  990  71/9  14/4  307  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تسا نیا رگنایب عومجمرد اهصخاش نیا بول م هنماد هب هجوت اب یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش
 رارقرب لدم هب اههداد شزارب رگید ترابع هب ،دنوشیم تیامح شهوژپ یاههداد طسوت هدش نیودت پورفم لدم هک
  .دنراد یراتخاس هلداعم لدم تیبول م رب تلٌالد اهصخاش یگمه و تسا

  یخیرات تفاب هچراپکی تیریدم رب یداهن یعاسم کیرشت و ییازفامه ریغتم رثا دروآرب :(7) ةرامش لودج

لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم  ریسم  نییعت بیرض   
  دروآرب

CR P 
درادناتساریغ درادناتسا   

یعاسم  یرشت و ییازفامه 00/4  یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم --->   ۳۳/4  ۱۱/4  ۳7/1  744  
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زا دصرد 00 یعاسم  یرشت و ییازفا مه ریغتم (فلا ؛تسا نیا رگنایب (1) ةرامش لودج رد هدش دروآرب ریداقم
 صخاش ريا مجح هب طوبرم ریداقم هب هجوت اب ،دنکیم نییبت ار یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم ریغتم سنایراو
 ناوت ییٌالاب دح رد یعاسم  یرشت و ییازفامه ریغتم رگید ترابع هب ،دوشیم دروآرب گرزب رادقم نیا نییعت بیرض
 ریغتم رب یعاسم  یرشت و ییازفامه ریغتم ريا (ب .دراد ار یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم ریغتم سنایراو نییبت
 هكنیا رب ینبم شهوژپ هیضرف نیاربانب .(p ≤ 14/4) تسا رادانعم یرامآ ظاحل هب یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم
 اب .دوشیم دییأت ،دراد ریيثت زاریش رهشنالک یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم رب یداهن یعاسم  یرشت و ییازفامه
 ،دوشیم دروآرب ٌالاب دح رد و میقتسم ريا نیا تفگ ناوتیم ریغتم نیا ریيثت بیرض رادقم نداد رارق رظندم
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 سكعرب و یرهش هچراپكی تیریدم تیوقت هب رجنم دناوتیم یعاسم  یرشت و ییازفامه نازیم شیازفا رگید ترابع هب
 یرامآ هعماج رد یخیرات تفاب هچراپكی تیریدم فیعضت هب رجنم دناوتیم یعاسم  یرشت و ییازفامه شهاک
  .ددرگ شهوژپ
 ریيثت زاریش رهشنالک یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ایآ هک شهوژپ مود لاؤس یسررب تهج
 یاهصخاش هب طوبرم یاهدروآرب ،دیدرگ هدافتسا روحم سنایراووک یراتخاس هلداعم یزاسلدم دركیور زا زین ؟دراد
 لكش رد (یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم ريا) یلصا رتماراپ و لدم تیلک شزارب
 :تسا هدش شرازگ (۳) ةرامش لوادج و (2) ةرامش

 یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم رثا یراتخاس هلداعم لدم :(2) ةرامش لکش

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش ریداقم دروآرب :(1) ةرامش لودج

صخاش  
لُهه  دصتقم شزارب  یقیب ت شزارب  قل م شزارب

رت  CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 
رادقم  491  73/4  43/4  23/4  21/4  717  71/9  14/4  027  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تسا نیا رگنایب عومجمرد اهصخاش نیا بول م هنماد هب هجوت اب یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش
 رارقرب لدم هب اههداد شزارب رگید ترابع هب ،دنوشیم تیامح شهوژپ یاههداد طسوت هدش نیودت پورفم لدم هک
  .دنراد یراتخاس هلداعم لدم تیبول م رب تلٌالد اهصخاش یگمه و تسا

  یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم رثا دروآرب :(3) ةرامش لودج

لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم  ریسم   
 بیرض
نییعت  

  دروآرب
CR P درادناتساریغ درادناتسا   

02/4  یرهش تیریدم هب دامتعا --->  یلحم یزاسداهن و تیفرظ  4۱/4  30/4  11/1  744/4  
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زا دصرد 02 یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم (فلا :تسا نیا رگنایب (3) ةرامش لودج رد هدش دروآرب ریداقم
 نییعت بیرض صخاش ريا مجح هب طوبرم ریداقم هب هجوت اب ،دنکیم نییبت ار یرهش تیریدم هب دامتعا ریغتم سنایراو
 دح رد یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم تفگ ناوتیم رگید ترابع هب ،دوشیم دروآرب طسوتم دح رد رادقم نیا
 دامتعا ریغتم رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم ريا (ب .دراد ار یرهش تیریدم هب دامتعا ریغتم نییبت ناوت طسوتم
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 و تیفرظ هكنیا رب ینبم شهوژپ هیضرف نیاربانب .(p ≤ 14/4) تسا رادانعم یرامآ ظاحل هب یرهش تیریدم هب
 بیرض رادقم هب هجوت اب .دوشیم دییأت ،دراد ریيثت زاریش رهشنالک یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن
 یزاسداهن و تیفرظ شیازفا رگید ترابع هب .دراد رارق طسوتم دح رد و میقتسم ریغتم نیا ريا تفگ ناوتیم ریيثت
 دامتعا شهاک هب رجنم یلحم یزاسداهن و تیفرظ شهاک و یرهش تیریدم هب دامتعا شیازفا هب رجنم دناوتیم یلحم
  .ددرگ نینکاس نیب رد یرهش تیریدم هب
 تفاب نینکاس تکراشم و روضح هب لیامت رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ایآ هک شهوژپ موس لاؤس یسررب تهج
 ،دیدرگ هدافتسا روحم سنایراووک یراتخاس هلداعم یزاسلدم دركیور زا ؟دراد ریيثت زاریش رهشنالک یخیرات
 لیامت رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم ريا) یلصا رتماراپ و لدم تیلک شزارب یاهصخاش هب طوبرم یاهدروآرب
  :تسا هدش شرازگ (47) ةرامش لودج و (9) ةرامش لكش رد (تکراشم و روضح هب

 
 تکراشم و روضح هب لیامت رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم رثا یراتخاس هلداعم لدم :(3) ةرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش ریداقم دروآرب :(01) ةرامش لودج

صخاش  
لُهه  دصتقم شزارب  یقیب ت شزارب  قل م شزارب

رت  CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 
رادقم   73/4  23/4  23/4  ۳1/4  419  01/9  ۳4/4  277  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تسا نیا رگنایب عومجمرد اهصخاش نیا بول م هنماد هب هجوت اب یراتخاس هلداعم لدم تیلک یبایزرا یاهصخاش
 رارقرب لدم هب اههداد شزارب رگید ترابع هب ،دنوشیم تیامح شهوژپ یاههداد طسوت هدش نیودت پورفم لدم هک
  .دنراد یراتخاس هلداعم لدم تیبول م رب تلٌالد اهصخاش یگمه و تسا

 تکراشم و روضح هب لیامت رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم رثا دروآرب :(11) ةرامش لودج

لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم  ریسم   
 بیرض
نییعت  

  دروآرب
CR P درادناتساریغ درادناتسا   

۳7/4  تکراشم و روضح هب لیامت --->  یلحم یزاسداهن و تیفرظ  37/4  90/4  37/1  744/4  
 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 زا دصرد ۳7 یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریغتم (فلا ؛تسا نیا رگنایب (77) ةرامش لودج رد هدش دروآرب ریداقم
 یزاسداهن و تیفرظ ریغتم تفگ ناوتیم رگید ترابع هب ،دنکیم نییبت ار تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم سنایراو
 و تیفرظ ریغتم ريا (ب .دراد ار تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم سنایراو نییبت ناوت طسوتم دح رد یلحم
 هیضرف نیا نیاربانب .(p ≤ 14/4) تسا رادانعم یرامآ ظاحل هب تکراشم و روضح هب لیامت ریغتم رب یلحم یزاسداهن
 اب .دوشیم دییأت ،دراد ریيثت زاریش رهشنالک تکراشم و روضح هب لیامت رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ هک شهوژپ
 رگید ترابع هب ،دوشیم دروآرب طسوتم دح رد و میقتسم ريا نیا تفگ ناوتیم ریيثت بیرض رادقم نداد رارق رظندم
 شهاک سكعرب و تکراشم هب لیامت شیازفا هب رجنم طسوتم دح رد دناوتیم یلحم یزاسداهن و تیفرظ شیازفا
  .ددرگ نینکاس نیب رد تکراشم هب لیامت شهاک هب رجنم یلحم یزاسداهن و تیفرظ
  اه داهنشیپ و جیاتن

 رادروخرب یاهژیو تیمها زا ینیشنرهش دشر نوزفازور یاهشلاچ ربارب رد یخیرات شزرااب یاهتفاب زا تظافح
 ددعت هب هجوت اب .دشابیم اهتفاب هنوگنیا اب طبترم یاههزوح ةمه رد دمآراک تیریدم دنمزاین رما نیا .تسا
 یاهتفاب رد ارجا و یریگ میمصت ،یزیرهمانرب ،یراذگ تسایس ،یراذگنوناق یاههزوح رد یرهش تیریدم نارگشنک
 ریذپان بانتجا یترورض یرهش ةچراپكی تیریدم تمس هب تکرح ؛ددعتم ناذوفنیذ و ناعفنیذ دوجو و یخیرات
 جیاتن .تسا هتفرگ رارق لیلحت و یسررب دروم زاریش رهش یخیرات تفاب تیریدم تیعضو شهوژپ نیا رد اذل .تسا
 تیریدم دركیور ظاحلزا زاریش رهش یخیرات تفاب تیعضو هک تسا عوضوم نیا رگنایب شهوژپ یاهریغتم زا لصاح
 و ییازفامه ظاحل زا یخیرات تفاب یرهش تیریدم یاهنامزاس .دراد رارق طسوتم دح زا رت نییاپ ؛یرهش ةچراپكی
 تفاب نینکاس لیامت مغریلع رگید فرط زا .دنراد رارق یبول مان تیعضو رد ینامزاس نایم و ینامزاس نورد طباور
 نیا هتفر مه یور و درادن رارق یبول م طیارش رد یلحم یزاسداهن تیعضو ؛تفاب تیریدم رد تکراشم هب یخیرات
  .تسا هدیدرگ یرهش تیریدم هب یخیرات تفاب نینکاس یدامتعا یب و یدرس لد بجوم لیاسم
 دناوتیم یداهن نایم و یداهن نورد ییازفامه و یعاسم  یرشت هک دیدرگ صخشم هتفرگ تروص یاهیسررب اب
 هچراپكی تیریدم فیعضت هب نآ شهاک سكعرب و ددرگ زاریش رهش یخیرات تفاب رد هچراپكی تیریدم هب رجنم
 و هدش یبایزرا طسوتم دح رد یرهش تیریدم هب دامتعا رب یلحم یزاسداهن و تیفرظ ریيثت بیرض .دوشیم رجنم
 .دوش یرهش تیریدم هب یخیرات تفاب نینکاس دامتعا شیازفا هب رجنم دناوتیم یلحم یزاسداهن و تیفرظ شیازفا
 تهج لیذ رد .دهد شیازفا یریگمشچ روط هب زین ار یخیرات تفاب نینکاس تکراشم هب لیامت دناوتیم رما نیا
 ییاورمكح دركیور اب زاریش رهش یخیرات تفاب رد یرهش ةچراپكی تیریدم تمس هب تکرح و رتدمآراک تیریدم
 :ددرگیم هیارا دنتسه یسررب دروم یاهصخاش زا جرختسم هک ییاهداهنشیپ یرهش بوخ
 یریگمیمصت ،یزیرهمانرب رد لیهست تهج یرهش تیریدم یاهنامزاس رد تاعالطا یروانف تیفرظ ندرب ٌالاب -
  .زاین دروم تاعالطا و اههداد یراذگ کارتشا هب و رتگنهامه
 شزومآ و یخیرات یاهتفاب تیریدم رد WebGIS و MIS، SDI دننام یتیریدم یاهمتسیس یریگراک هب -
  .اهرازبا نیا رتشیب هچره یریگهرهب تهج یخیرات تفاب نینکاس و یرهش تیریدم یاهداهن نادنمراک
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 یزاس فافش تهج ؛تارییغت ساسا رب هتسویپ یناسرزور هب تیلباقاب (DBMS) یرهش تاعالطا  ناب لیكشت -
  .تاعالطا
 مدرم اب یزیر همانرب تمس هب تکرح و نینکاس تکراشم تهج اهنآ زا توعد و یلحم یاهداهن هاگیاج تیوقت -
  .مدرم یارب یزیر همانرب یاج هب
 تفاب رد یرهش تیریدم فلتخم یاهنامزاس نیب یداهن نایم و یداهن نورد یعاسم  یرشت و ییازفامه شیازفا -
  .یخیرات
  .دیامن تیامح یرهش تیریدم رد هعماج و یلحم یاهداهن هب مزٌال تارایتخا یراذگاو زا هک ینیناوق نیودت -
 عبانم
-تفایهر رب قبطنم نارهت رهش نالک تیریدم و ییاضف یباینامزاس رب هناسانش بیسآ یاهقادم ،(1397) نایداجس رایهم و دیعس ،روپناما

 ،(49)۳ ،سرگاز زادنا مشچ یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج ةمانلصف .روشک رد هچراپکی تیریدم نامرآ زا ثعبنم یاهدومنهر و اه
1۳-127.  
 ،(7)7 ،یرهش داصتقا ةمانلصف .ناهفصا رهش رد هچراپکی تیریدم یاههفلؤم یسررب و هعلاطم ،(1397) یمیهاربا دیعس و زانهم ،ییاباب

17-۱9.  
  .یشهوژپ حرط ییاهن شرازگ .یرهش ییاورمکح و تیریدم یاههیرظن ،(۳۳97) یدسا جریا و رصان ،روپکرب

 یاهرهشنالک رد یرهش تیریدم یقیبطت لیلحت :(۱397) یدوهرف هللاتمحر و سابع ،ناغرا ،لامج دیس ،یرابایرد ،ارهز ،ولیجاح

 ،متفه لاس ،(یاهق نم یزیرهمانرب) ایفارغج ةمانلصف ،یرهش ةچراپکی تیریدم یاتسار رد ناریدم یزاسدنمناوت و ندنل و نارهت
  .717-997 ،0 ةرامش
 ةچراپکی تیریدم ،(7397) اینرهلک نژیب و اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر ،لضفلاوبا ،ینیكشم ،اضرمالغ ،نایمظاک ،لیعامسا ،ناریود

 ،یرهش تیریدم ةمانلصف .نادمه و ناجنز :یهوژپ دروم ؛ناریا ینایم یاهرهش یمسرریغ یاههاگتنوکس یهدناماس رد یرهش
47(49)، 91-۳۱.  
 ،زاریش رهش یزکرم شخب یرهش ناملبم ییایفارغج لیلحت ،(2397) لیتشگ غورف و اضریلع ،یمیحر ،مثیم ،ی اضر ،یلع ،یدابآ یگنز

  .زیربت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهش رادیاپ ةعسوت و یرامعم ،نارمع یللملانیب سنارفنک
 ییایفارغج ةمانلصف ،نارهت رهشنالک رد یرهش ةعسوت تیریدم ماظن حالصا ترورض ،(1۳97) رف یردب روصنم و اضریلع ،هداز فایس

  .91-19 ،(۳7 یپایپ) 2 ةرامش ،1 ةرود ،نیمزرس
 :یدروم ةنومن) بوخ ییاورمکح یوگلا رب دیکأت اب یرهش ةدوسرف یاهتفاب ینیرفآزاب ،(1397) رادعمج ربکا و لالج ،یلمآ یمیظع

  .33-1۳ ،2 ةرامش ،12 ةرود ،(یاهق نم یزیرهمانرب) ایفارغج ةمانلصف ،(نارهت 3 هقطنم ،کنو هد ةلحم

 هلاسر ،(زاریش رهش نالک :شهوژپ دروم) :رهش یزکرم شخب لاوز و اهیربراک یبیکرت ةعسوت ییاضف لیلحت ،(2397) لوسر ،ماجرف 
  .نارهت ،یمزراوخ هاگشناد ،ییایفارغج مولع ةدكشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد ةرود
 دیجم و دیون ،یناوضر یدیعس ،نیسح ،یمرجاج ینامیا ،یلع ،روپرذون ،یداهدمحم دیس ،یزایا ،لیعامسا ،یحلاص ،اضرمالغ ،نایمظاک

  .اسیت تاراشتنا ،نارهت ،(اههزوح و ینابم :لوا دلج) یرهش تیریدم ،(2397) یهللادبع

  .روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس ،روشک ترازو ،یرهش تیریدم ،(1۳97) اضرمالغ ،یفی ل

 یاهلته :یدروم ةعلاطم) یخیرات یاهرهش رد یهاگتماقا زکارم یبایناکم و ییاضف لیلحت ،(7397) ی اضر مثیم و اضردیمح ،یيراو

  .۱2-7 ،37 هرامش ،طیحم شیامآ ةلجم ،(زاریش رهش
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 درکیور) فلتخم یاهروشک رد یرهش تیریدم یاهتسایس ،(4397) روپنیسح یلع دیس و یبتجم نایعیفر ،فانم دیس ،یمشاه

  .نارهت ،ناحط تاراشتنا ،(یرهش یگچراپکی-یلیلحتارف-یدربهار
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