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  یحارط رد یگتسبلد و یگدنزرس یاه هفلؤم نییبت
 (زیربت یتنس تفاب) یتنس ینوکسم یاهاضف

 روپراتس میرم
 ناريا ،درجورب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،درجورب دحاو ،یرامعم هورگ ،یرامعم یرتکد یوجشناد

 8ناینامب اضردمحم
 ناريا ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد یرامعم و رنا هدکشناد ،یرامعم هورگ داتسا

 یمراص اضردیمح
 ناريا ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یرامعمورنا هدکشناد ،یزاسرهش هورگ

 20/88/1398 :شريذپ رودص خيرات 29/12/1398:هلاقم تفايرد خيرات

 هدیکچ
 هب شیوخ رامتیلاعف رارب او عیانص ریاه زا راهگرتسد فیط و هگوب ووشک رگاصتقا رامشخب نیرت اهم زا یکی نا تخاه و نکسم
 وگ . شابیم وا یاپ هعهوت رارب امووشک اهم رامهغ غگ زا حلاصم تفایزاب و رواگربهرهب ،زاه و تخاه رو لا تیصا .گواگ هار م
 و ی نمرف رامهناوتشپ هک هتشاگ گواو (طیحم اب روادزاه و رژرنا فرصم هل ا زا)نکسم هنیهب رامو لا زین ناریا یخیوات هتشاد
   ایرلقا و گرنمرف ،تنه نوچ ام یفلتخم لماوع زا یتنه ینوکسم راماضف تا ی صت و یحارط . نوشیم بوسحم یبوخ یعا تاا
       یتنره ینوکرسم رامارضف یرحارط وگ ی ترسبلگ و ید نزرره رام هفلؤم نییبت قیقحت ف م نیرت اهم ،بیترت نیا هب .گریاپ یم ریثأت
    هرب نار بخن ،نارهانشواک ز ا ررفن 224  ،ناردووم لو ا زا هگافتها اب هک هگوب یلیلحت - یفیصوت رضاح هعلاطم قیقحت شوو . شاب یم
    ،ررترسکاخ ،روارمآ رارم       نورمزآ زا لریلحت هریزجت شوو و همانرشهرپ زا هگافترها ارب رووآگرد شوو . ن ش باختنا یفگاصت ووط
  شموژرپ جی ارتن .تها هتفای ماجنا SPSS و AMOS وازفا مرن طیحم وگ ام هگاگ لیلحت و هیزجت .تها هگوب ریسم لیلحت و ی تسب م
 و ی   رفنم هرطباو ارب ر گررکل ع و ر  ربلاک رام هفلؤم او هطباو نیرت ک و هطباو نیرتشیب یطیحم و ی نمرف رام هفلؤم هک  مگ یم ناشن
          رامارضف ررب ایقترسم روااردریثأت نازریم نیرترشیب راواگ رررصب و رگررکل ع ،یرطیحم رام هفلؤم نینچ م . نشاب یم اواگ سوکعم
 . نتسین واگووخرب زیربت زکرم تفاب یتنه راماضف وگ ر عاسم تیعضو زا یکاوگا ،یعا تاا رام هفلؤم و  نتسم ینوکسم
 
 .زیربت ،ریسم لیلحت ،یگتسبلد ،اضف ،یگدنزرس :یدیلک تاملک
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   همدقم
 ,Johnson)  ترسا گرنارف و ت ري وا هدرناد  نارشن  یزارسرهش و ی رارمعم ی ارادربراک ني ررت یمي درق زا یکي نکسم

 یي  ارضف ،هرکلب  ترسین ی رطیحم ی ازررطخ لماوع زا نانکاس تظافح یارب هدیشوپرس یطیحم طقف نکسم .(2003:66
    ظارحل هرب نکرسم ی ربرارک .(Wild, 2017:42 )درشاب یگدنزرس زا راشرس دياب و تسا مکاح یگدنز نآ رد هک تسا
  و عورن ،ی رفی ک ررظن زا اما .داد یم صاصتخا دوخ هب ار یتيرات تفاب ؛هلمج زا ،یرهش یااانب دصرد نيرتشیب ،یّهمک
  هدرننک ن یریعت و ی رساسا یریثأت ،یعامتجا  لتتم راشقا یگدنز تیفیک و هویش رب ،نکسم یرامعم یحارط یگنوگچ
 هوبنا نکسم دیلوت نآ عبت هب و هدوب یگدنز مهم لئاسم و اازاین زا یکي نکسم نیمأت .(۶2 :0398 ،عراز و یمرکا)دراد
  یتنرس ینوکسم یاااضف ،نآ لابند هب .(Opoku, 2010 :222)دشاب یم هجوت دروم ینامز و یداصتقا یرو هرهب فدا اب
   بالرقنا زا درعب .(Asadi, 2016 :335   )ترسا هدورب نآ نانکارس راکفا هلدابم لحم و صاخ یگدنز عون گنارف فرعم
  ارا   نارسنا تارطابترا ،ی ژورلونکت شيازفا اب و تسویپ عوقو هب یموق گنارف یگتتیسگ ینیشنرهش شيازفا اب یتعنص
  مدرع ، ارا  هارگ تنوکس ندش یااگباوخ ببس عوضوم نيا بولطمان تارثا .(Morris, 2013 :21)تسا هدش رت گنرمک
 Lessing, 2019) ترسا ه  درش دورخ  ینوکرسم و ی ترسيز یاضف دادتما لابق رد نانکاس یتیلوئسم یب و یعامتجا لداعت

   هدورب ماگرشیپ یرادياپ احب رد مهم نيا هک داد یم ناشن یتنس ینوکسم یاااضف رد لمأت و هعلاطم نینچما .(294:
   هرجوت درورم نار ريا ی تنرس ی اراانب رد بسانم یدرکلمع طباور ،هقطنم حلاصم ،میلقا ،تلاصا ،گنارف دننام یلماوع و
 .(Fan, 2019 :45)تسا هدوب
  ،تنورشخ دننام ،یرهش عماوج رد یراتفر یاا یراجناان زا یرایسب ،هک دوش یم یشان اجنيا زا قیقحت هلئسم نيرت مهم
    یدارصتقا و یرگنارف ،یتيرارت یاا هشير نتشاد نمض ،نوناق ندرکن تياعر و نارگيد قوقح هب زواجت ،یرگشاخرپ
   زوررب و یرریگ  لکرش یارب یرتسب ینوکسم یاضف هکنيا هب هجوت اب .تسا هتفهن یراک و ینوکسم یاااضف تیفیک رد
  هنافرسأ تم .دورش   یرم سارسحا رای رسب ی نوکرسم یاا ارضف  هرنیهب یحارط لوصا یياسانش موزل ،تسا یناسنا یااراتفر
   و تريوا درقاف یعامتجا و یگنارف عيرس تارییغت لیلد هب دنوش یم هتخاس اارهش حطس رد هزورما هک یياا نامتخاس
 و صاخ یتيوا یاراد ،عونت ندوب اراد نمض یتنس ینوکسم یاااضف لباقم رد .دنتسا یرهش یاااضف رد یگدنزرس
     شاوپرپ فادراا سارسا نريا رب .تسا هدش هداهن هعيدو هب ناريا یتنس یااانب دبلاک رد هک لیصا یتيوا ،دنتسا ايوگ
    ینوکرسم یااارضف یدرنب هبتر -0 .زيربت رهش رد یتنس ینوکسم یاااضف رد یگدنزرس میاافم نییبت-8 :زا دنا ترابع
   رد یگدنزررس یارا        هرفلؤم هرک ترسا لاؤرس نريا هرب یيوگترساپ ددص رد قیقحت نيا نینچما .زيربت یتيرات هقطنم
  زريربت رهش نالک رد رادياپ و هنیهب یحارط رد یریثأت هچ اا هفلؤم نيا و تسیچ زيربت رهش رد یتنس ینوکسم یاااضف
 ؟دنراد
      و هرتفرگ راررق ریثأرت ترحت زرین یرهش یگدنز ،هتفرشیپ یاا یروانف نینچما و یژولونکت و ملع تفرشیپ اب ماگما
 ،( Woo, 2019)تسین تالکشم یمامت لح یانعم هب نيا اما .ديامن فرط رب ار هتشذگ رد یگدنز یاا یتتس هتسناوت
   ارب یرتح  و رگيدرکي اب اا ناسنا طابترا یرارقرب مدع دننام ینیب شیپ لباق ریغ تالکشم ،تفرشیپ زا حطس نيا هک ارچ
 ,Koury )درش    یرم هرنيداهن نآ هرياپ رب ناسنا تایح و ءاقب هتشذگرد هک یطابترا ،تسا هدش اعاب ار ناشفارطا طیحم

       نريا یگدنزررس و کررحت و یعارمتجا تالمارعت ندرش مک ،ینوکسم یاااضف زا مدرم یتياضران لیلد هب .(5: 2019
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 یگدنزرس رد راذگریثأت و یلماعت شقن و درکلمع و اا هصخاش هب یساسا یهجوت هک تسا هدیسر ارف نآ نامز ،اااضف
  درنا   هترشاد یريذرپان      رصو یياريوپ ینارمز هرک  یتنرس ینوکسم یاااضف صوصخ هب یرهش یاضف یريذپ روضح و
 یاا ارضف رد     یگدنزررس شرقن ررب یرنبم  قریقحت عوضوم رب دیکأت اب و اتسار نیما رد .(Khemri, 2020 :131)ددرگ
   ناورنع هرب  ،دورش  یرم داي زین زيربت 1 هقطنم یتيرات یگنارف تفاب ناونع هب نآ زا هک ،زيربت رهش یتنس تفاب ینوکسم
  هرتفرگ تروص ديدج یاا یحارط و اا یزير همانرب ،ریخا یاا لاس رد هک روشک یتيرات یااروحم نيرت حرطم زا یکي
   ترفا ناررحب اب رایسب یرصب یاا شزرا یاراد و یتيرات تيوا اب هقطنم نيا ات هدش اعاب ،تسا دوهشم  الماک نآ رد
    ،دنترسا یرهرش یيارضف یامیس مهم رصانع زا هک یگتسبلد و یگدنزرس ندش گنرمک هجیتن رد و یعامتجا تالماعت
 .دادب تسد زا ار دوخ هتشذگ تمظع و هوکش ،شمارآ ،یيابيز و دوش وربور
 :ددرگیم یفرعم ريز حرش هب عوضوم اب طبترم هتفرگ ماجنا یااشاوپپ زا یدادعت
 ی رسررب  هرب ،ی نوکرسم ی    حاورن بارتتنا ارب نآ هرطبار و یگدنزرس یسررب هلاقم رد ،(1398) ناراکما و یدمحمروپ
 ک ري  رد هرچرا  دراد  یرم ناشن جياتن .دنا هتخادرپ ینيزگ نکسم اب نآ طابترا و ناجنز رهش هدوسرف تفاب رد یگدنزرس
 ی رسررب ی رحارط هلاقم رد ،(۶398) یلیئاکیم .دنک یم تيوقت ار هلحم نآ نکسم دشاب یيزاب حطس رد یگدنزرس هلحم
 ،ی عارمتجا یاا هفلؤم نیب داد یم ناشن ،یتنس تالحم و یصاصتخا یاا هلحم رد یرهش یگدنزرس یقیبطت یبايزرا و
  عورلط   قدارص و فررشا .دراد دوجو یراد ینعم و تبثم طابترا نینکاس یگدنزرس ساسحا و یرادياپ نازیم و یدبلاک
 و ی عارمتجا ،ی دربلاک   هرفلؤم هرس ،ی ترسيز ی ااارضف نی نکارس ی گدنزررس  دارجي ا لرماع ی ارا هفلؤم هلاقم رد ،(۶398)
 رد ،(2398 ) یراگدرنم و ینامیلس .دنرامش یم رب یتسيز یاااضف هب نیبطاتم هدننک بذج لماوع زا ار یطیحم تسيز
  .دراد     یرم راررق هرعلاطم درورم ار یتنس یاا هناخ شتب یيابيز رصانع یياسانش ،یناريا یتنس هناخ یسانش یيابيز هلاقم
  ،نيدارمن یناعم هب هجوت و رظان ديد رد اضف هولج رب دیکأت ،تدحو دومن ،تعیبط یيابيز داد یم ناشن شاوپپ جياتن
 ی ارضف ی  رحارط لورصا  هرلاقم رد ،(2398  ) نارارکما و یرميرک  .دنترسا اا هناخ نيا شتب یيابيز یلصا لماع راهچ
 شي   ازرفا ارعاب هرک  دنترسا ی نوکرسم یاضف یحارط لوصا هب یبایتسد لابند هب ،تیقالخ ءاقترا درکيور اب ،ینوکسم
 ی ارا  عرمتجم ی   گدنزررس رد رثؤرم لرماوع یسررب هلاقم رد ،(2398) ناراکما و یوسوم ردص .دوش ناکدوک تیقالخ
  یگدنزررس ار ریثأ   رت نيرترشیب یرطیحم و ی دارصتقا ،ی رگنارف -ی عارمتجا ،ی دربلاک  لرماوع  درناد یم ناشن ،ینوکسم
  ،تنرس ی  ارنعم هرب ،ی رهرش یتنس تفاب رد هناخ یحارط هلاقم رد ،(0398) عراز و یمرکا .دنراد ینوکسم یاا عمتجم
   رد هرعماج زوررما ی ارازاین  هرب یي ورگ  خرساپ یارب یيوگلا ،نآ یاارایعم و اا شزرا یروآداي و یتنس یرامعم و هناخ
 .دننک یم یفرعم یناريا گنارف یارب هتسياش یدبلاک
 تا ری لمع ررب ی  رنتبم هرعلاطم و ی رلیلحت – یفی رصوت نآ یسررب شور و دشاب یم یدربراک عون زا رضاح قیقحت شور
   هرنومن مرجح .دشاب یم دوجوم کرادم و دانسا زا یریگ هرهب و (همانشسرپ لیمکت و هبحاصم ،میقتسم هدااشم) ینادیم
  رد ارا   نآ رظندرورم تارکن   نارسانشراک و نارگربخ ا  رب هبحارصم ماجنا اب .ديدرگ دروآرب رفن 220 ناگروم لودج قبط
  ،تررکیل یا   هرنيزگ جنرپ سا ری  قم قربط همانرشسرپ .د ريدرگ جارتتسا ینوکسم یاضف یگتسبلد و یگدنزرس صوصخ
    زا رتزارب هرک ارفلآ بيارض .تسا هدش هدافتسا خابنورک افلآ بيرض زا رازبا یياياپ شجنس روظنم هب .تسا هدش یحارط
  یري  اور .ترسا هدرش هتفرگ هرهب شور دنچ زا همانشسرپ یياور یسررب روظنم هب .تسا رازبا یياياپ زا یکاح ،تسا 0,2
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 ،یرتسکاخ یاا نومزآ زا اا هداد لیلحتو هيزجت یارب نینچما .تسا هدش نیمأت ناسانشراک ،دیتاسا طسوت رازبا یروص
 .تسا هدش هدافتسا ریسم لیلحت و یگتسبما

   یرظن ینابم

 یناریا یتنس هناخ

       قرلخ ،نکرسم یرارمعم رد یرناريا تنرس ؛ترسا یدام تذل و شياسآ ءاروام و یسدق یرنا ،یناريا رنا هک اجنآ زا
  و یفیطلارقآ)دریگ     یرم راررق یرسدنا صورلخ و انعم هب تبسن یرت نیياپ یاا تيولوا رد یتحار و شياسآ و تسانعم
  هرک یياا  قس ،دنزیمآ یم ما رد زاجم و تیعقاو هک یناکم تسا  قس و ششوپ رد ،انعم یلجت .(02 :0398 ،تجح
   و یدرنبراک ترورص هب هدیچیپ یاا متسیس و دنيامن یم اقلا ار یکبس موهفم و هدش هتخاس یيابيز و تمظع تياهن رد
  هرب     اربلاغ زرین نالرپ .(00 :0398 ،یناميا و یفصآ)دراد ناريا یرامعم رد هداعلا قوف یتراهم و تقد زا تياکح سنرقم
 رد زین یا هناسانش ابيز رایعم و دنک یم رت ناسآ ار یحارط ،نراقتم هسدنا هک ارچ .تسا هدش یم یحارط نراقتم تروص
 .(2۶ :1398 ،یياهب خیش)دزیگنا یمنرب یلاؤس و تسانشآ نراقتم نالپ .دراد دوخ
 اضف موهفم
     ررظنم و هورلج رد هدرننک نیریعت شقن هک دنتسا ینوکسم یاا یربراک هدنریگربرد یرهش یاااضف نآ لابند هب و اضف
  ترحت ار یناسنا یاا هاگتنوکس و مدرم و دنراد یتایح شقن یعامتجا یگدنز رد یرهش یاااضف .دنراد هدهع هب رهش
   درنچ اري کي هک تسا یا هطوحم اي و ،ناکم ،ینوکسم یاضف .(۶28 :9398 ،یگرزباقآ و دنز کاخ)دناد یم رارق ریثأت
   .دشاب هتشاد هار (صاخ عراش اي ماع عراش) یدورو دنچ اي کي هب و هتشاد تنوکس نآ رد راوناخ
 هدنزرس یاضف
  رد زور  رلتتم تاعاس رد سنج و نس طاحل هب اا نآ عونت و دارفا زا یهجوت لباق روضح ،هک تسا هدنزرس یياضف
 ی ارضف .(Hunt, 2016 :9 )درننک روبع نآ زا عيرس دنااوتب هکنيا یياج هب دنشاب هتشاد یراگدنام و رمتسم روضح نآ
   هدافترسا رد عورنت تياعر اضف رد یگدنزرس هیحور داجيا دیلک .تسا راب تلاسک و تخاونکي ،حور یب ،یگدنزرس دقاف
  یگدنزررس .(Thilakaratne, 2019 :24  )ترسا ناربرارک  یارا  یط و ااراتفر یتح و تاقافتا ،ناملبم ،رظانم ،گنر زا
        رترسب ارب طاربترا رد نادنورهرش هزور ررا تاریح شورج و بنج و یيايوپ زا ناشن هک تسا یتیفیک ینوکسم یاضف
  .(Southworth, 2016 :571)تسا ناشتنوکس

 هدنزرس یرهش یاضف یاه یگژیو :1 لودج
 یردنز زبوکیج لگ ناي زلراچ درانل گناس
   طیررحم رد دارررفا درریفم مکارررت •
 (مدرم روضح)
  تريوا و یتيرات هظفاح دوجو •
 ،اضف رد
 طیحم را یارب یياناوخ داجيا  •
 یعامتجا تینما داجيا  •
 رد یعاررمتجا تالماررعت دوررجو  •
 طیحم
 عونتم یاا تیلاعف دوجو  -8
 .اضف هب قلعت سح  -0

  یمورمع هصرع •
 ،اا تیلاعف
  یيارگ عامتجا  •
 و نارررررررمتفگ •
 یعامتجا تکراشم
 یدرکلمع دنچ •
  ندوب

 ،دارررفا درریفم مکارررت •
  ،عونت
 ،یسرتسد •
   ،تررینما و یررنميا  •
 ،تیقالخ ،زيامت و تيوا
 کيرررشت و طارربترا  •
  ،یعاسم
  و ینامزارس تیفرظ •
  تباقر

     تریلاعف و هترساآ روررم و روربع ناکما •
 دشاب ماارف هدایپ
    یااارضف هرکنيا زا نتفاري نانیمطا یارب  •
  ترسياب   یرم دنرشاب ارگ مدرم و هدنزرس یرهش
    هوررگ ود یاررب یبورخ طيارش هک دش نئمطم
 .تسا هدش ماارف هدننک هدافتسا و هدننکديدزاب

  زا شیرب یاراد  احیجرت هدودحم •
  ارا کولب بلاغ دشاب یلصا درکراک ود
  دنشاب هاتوک
 اب یياا نامتخاس زا یبیکرت هقطنم •
  دشاب توافتم طيارش و نس
  فررص مدرم یفاک هدرشف مکارت •
  هترشاد دوجو ناشروضح تلع زا رظن
 .دشاب

 یداصتقا یگدنزرس •
 یعامتجا یگدنزرس  •
  ترسيز و یگدنزرس  •
 یطیحم یريذپ
  ترسيز و یگدنزرس  •
  دشاب یم یگنارف یريذپ
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 اضف هب یگتسبلد
 .دراد دوجو ريز بلاغ هاگديد ود ناکم هب یگتسبلد داعبا  يرعت رد یلک روط هب ناکم هب یگتسبلد  لتتم داعبا
 :لوا هاگديد –  لا
  خرساپ ار    دورخ تارارظتنا و ارازاین دناوتب فرط کي زا هک دنک یم ادیپ یگتسبلد عوضوم کي هب ینامز هاگديد نيا رد
  و ارازاین ندروآرب هب دعب نيا .( Scannell and Gifford, 2010:3)تسا ناکم هب یگتسبلد درکلمع دعب لماش هک داد
   هرارشا یفطارع دعب هب هک دشاب گنااما دوخ هدش هتخاس یناذ یااوگلا اب رگيد فرط زا و دراد هراشا یدرف فاداا
   دارجيا نمرض ی  فطارع درعب ه دورب هطبار رد یدرف تيوا رد نآ شقن و ناکم و ناسنا یسح لماعت اب دعب نيا هک دراد
 :Lewicka, 2011)ددرگ یم ناکم لابق رد وگتساپ یااراتفر زورب ببس درف یگدنز هب ندیشتب انعم و یگتسبلد سح

208) .  
  :مود هاگديد – ب
   زرین نارکم هب یگتسباو هک دنک یم  يرعت ناکم تيوا و ناکم هب یگتسباو دعب ود اب ار ناکم هب یگتسبلد هاگديد نيا
 :تسا دعب هس لماش
  درف یاازاین ناکم هب یيوگتساپ یياناوت -8 
 ناکم اب هطبار رد یسح تاریثأت - 0
 .(Rollero, 2010:199) ناکم زا درف یلبق براجت نازیم - 9
  ناورنع هب ريز رادومن ینوکسم یاضف یگدنزرس و یگتسبلد اب طابترا رد شاوپپ نيا رد هدش هئارا بلاطم هب هجوت اب
   .دوش یم نایب شاوپپ یموهفم لدم

 
 8931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم قیقحت یموهفم لدم :1 لکش
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 هعلاطم دروم هدودحم
 22228 دو  درح رهرش تعسو .دراد رارق زيربت عفترم هگلج رد ناجيابرذآ یتيرات نیمزرس هنایم رد شیبامک زيربت رهش
  دارجيا ق ريرط زا ز ريربت ر هرش  هعرسوت .  ترسا هرتفرگ   ررب رد ار رهرش یعیبط رتسب یاضف یمامت  ادودح هک تسا راتکا
   طرسوت ارا  هرچرازاب  لرصاوف    شرشوپ ارب .ترسا هتفرگ تروص یميدق هناگ تشا یاا هزاورد دادتما رد یياا هچرازاب
  تالرحم رد ناوت یم ار امیس نيا زین نونکا و تسا هتفرگ لکش هتشذگ نرق رد یلعف رهش یامیس ،ینوکسم یاادحاو
   دورجو ارب .تسا هدرب نیب زا ار یتنس و یتيرات تفاب ديدج یاا یشک نابایخ دنچرا دومن هدااشم  الماک رهش یميدق
 هزورما دوجو نيا اب یلو ؛دوش یم بوسحم ،دنراد یگنارف و یتيرات یزکرم یاراد هک یلصا رهش ۶ وزج زيربت هکنيا
   ناررحب ارب ار زيربت یتيرات رهش ،دنور نيا همادا هک دوش یم هدااشم زيربت یتيرات تفاب رد زاجمریغ یاازاسو تخاس
 .درک دااوخ راچد یتيوا یب

 
 8931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم زیربت رهش هدودحم :2 لکش

 زیربت رهش یتنس یاه هناخ :2 لودج
 لکش تحاسم هناخ لکش تحاسم هناخ

 1۶8 هدازردیح

 

 238 ه داز یا هجنگ

 

 028 یولع

 

 0۶8 هطورشم
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 ۶38 یساملس

 

 228 یدابودرا

 

 2۶8 یکدق

 

 128 یلغوا تبرش

 

 820 مانهب

 

 ۶08 اا یا هلز
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   شهوژپ یاه هتفای

 لوا لاؤس خساپ
  ،یدربلاک    دارعبا سارسا ررب      زريربت یتنرس ترفاب ینوکرسم یااارضف یگتسبلد و یگدنزرس تیعضو ،شاوپپ نيا رد
   و نارسانشراک زا ،اترسار ن ري ا رد .ترسا    هرتفرگ راررق شجنرس دروم یدرکلمع و یرصب ،یکاردا ،یگنارف ،یعامتجا
  و یگترسبلد تیع    رضو هراربرد ار دورخ ررظن ات دش هتساوخ زيربت یگنارف یتيرات هقطنم یرادرهش رد لغاش ناگربخ
 یگتسبلد و یگدنزرس تیعضو یبايزرا رد .دننک نایب یا هنيزگ 2 ترکیل  یط اب هدش یحارط همانشسرپ رد یگدنزرس
 ،ی  رسررب درورم ی ارارایعم و تا  رصتشم ،هدرش یروآ عمج یاا همانشسرپ نیگنایم ،یتيرات تفاب ینوکسم یاااضف
 :(9 لودج)دناد یم ناشن ار ريز یاا یگپيو

 یتنس ینوکسم یاضف یاه هفلؤم نیگنایم :3 لودج
 نیگنایم یدرکلمع یطیحم یرصب یکاردا یگنارف یعامتجا  یدبلاک ینوکسم یاضف
2٫ 2٫02 2٫99 هدازردیح 01 9٫ 22 90,2 2٫9 12,2 32,2 
2٫ 2٫30 2٫۶0 یولع 20 2٫ 29 22,2 2٫2 ۶8,2 ۶2,2 
2٫ 2٫90 2٫89 یساملس 93 2٫ 31 08,2 2٫8 08,2 2٫ 0۶ 
2٫ 2۶,2 یکدق ۶2 2٫ 80 2٫ 2۶ 10,2 2٫ 83 38,9 9۶,2 
 20,2 08,9 23,2 20,2 ۶۶,2 21,2 20,2 22,2 مانهب
9٫ 2٫20 2٫38 ه داز یا هجنگ 89 2٫۶9 30,2 2٫ 20 22,9 9۶,2 
2٫ 2٫۶0 2٫89 هطورشم ۶1 2٫۶8 22,9 2٫ 1۶ ۶1,2 0۶,2 
2٫ 2٫۶0 2٫22 یدابودرا 80 2٫ 28 ۶9,2 2٫ ۶3 ۶2,2 22,2 
 0,2 08,2 29,2 32,2 22,2 20,2 23,2 2۶,2 یلغوا تبرش
2٫ 9٫22 2٫28 2٫00 اا یا هلز 09 90,2 2٫8 00,9 00,2 
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  ررگيد   ینوکرسم یااارضف هب تبسن یرت بسانم تیعضو زا مانهب و یلغوا تبرش هناخ ،یفیصوت یاا هتفاي ساسا رب
 .داد یم ناشن ار ینوکسم یاضف یاا هفلؤم تیعضو (8) لکش .دنتسا رادروخرب

 
 زیربت یتنس تفاب ینوکسم یاضف یاه هفلؤم نیگنایم :3 لکش
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  یرترسکاخ   لدرم زا ،ترسا ز ريربت یتيرات تفاب ینوکسم یاااضف یدنب هبتر رضاح قیقحت فاداا زا یکي هک اجنآ زا
      یرضاير میاارفم زا یرکي یرترسکاخ یرورئت .تسا هدش هتخادرپ نآ دنيارف و لدم هب ،همادا رد هک تسا هدش هدافتسا
  ارب  هرهجاوم رد رثؤم رایسب یشور یروئت نيا .تسا هدرک ادیپ هرایعمدنچ یریگ میمصت رد یا هدرتسگ دربراک هک تسا
   کري ناورنع هب یرتسکاخ هطبار لیلحت یلصا هديا .تسا لماکان و هتخانشان تاعالطا اب هارما نانیمطا مدع تالکشم
 دنيآرف کي رد  لتتم لماع ود نیب هطبار یگتسبما و یکيدزن رادقم هک تسا هدش انب هتکن نيا رب ،یمک زیلانآ شور
     تاابرش نريا نازریم ردرقچرا .دوش هدیجنس نانآ یاا ینحنم تاابش نازیم ساسا رب دياب ،تسا دشر لاح رد یايوپ
 هجرد زا تاابش نيا نازیم شجنس یارب .سکعرب و دراد دوجو اا یرس نیب هطبار زا یرتزاب هجرد ینعي ؛دشاب رتشیب
   ررا صورصخرد ویتا رینرتلآ نآ رد هک ددرگ یم هیهت یسيرتام ادتبا روظنم نيا یارب .دوش یم هدافتسا یرتسکاخ هطبار
  هرسي اقم ترهج یي   ارنبم ناورنع هرب هک دوش یم هتفرگ رظن رد عجرم ویتانرتلآ کي هلحرم نيا رد .ددرگ صتشم رایعم
  .دش دااوخ هدافتسا نآ زا ااویتانرتلآ
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     بياررض نريا زا هدافترسا ارب و دوش یم هبساحم یرتسکاخ یا هطبار بيرض ناونع تحت یبيارض 2 هرامش لودج رد
 .ددرگ یم هبساحم سيرتام یاا هبتر

 اهصخاش یرتسکاخ هطبار بیرض هبساحم :4 لودج
 یدرکلمع یطیحم یرصب یکاردا یگنارف یعامتجا  یدبلاک ینوکسم یاضف
 08,2 ۶2,2 08,00 22,2 ۶8,2 00,2 22,2 هدازردیح
 ۶2,2 08,00 22,2 ۶8,2 00,2 22,2 28,2 یولع
 10,2 20,08 21,2 02,2 00,2 28,2 22,2 یساملس
2,2 22,2 یکدق 2 08,2 30,2 30,2 93,28 08,2 
 88,2 ۶8,18 ۶0,2 ۶0,2 ۶2,2 22,2 22,2 مانهب
 32,2 29,۶8 2۶,2 38,2 22,2 22,2 02,2 ه داز یا هجنگ
 32,2 12,20 ۶۶,2 ۶2,2 12,2 02,2 22,2 هطورشم
 38,2 2۶,28 33,2 82,2 ۶9,2 22,2 22,2 یدابودرا
2 3۶,00 92,8 12,2 12,2 22,2 22,2 یلغوا تبرش 22, 
 28,2 39,08 01,2 28,2 28,2 22,2 22,2 اا یا هلز

Δmin 22,2 ۶2,2 32,2 2۶,2 3۶,2 22,80 28,2 
Δmax 28,2 22,2 22,2 82,2 92,8 3۶,00 22,2 
rΔmax 22,2 28,2 12,2 ۶0,2 33,2 2۶,28 10,2 

Δmin+rΔmax 22,2 22,2 38,2 29,2 22,2 20,2 88,2 
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 یدنب هبتر جیاتن هصالخ :5 لودج
تر لک عمج یدرکلمع یطیحم یرصب یکاردا یگنارف یعامتجا یدبلاک ینوکسم یاضف

 هب
8٫ 28,2 08,2 02,2 32,2 98,2 ۶2,2 12,2 هدازردیح 22 3 
0٫ 12,8 22,2 22,2 92,2 20,2 02,2 92,2 یولع ۶0 ۶ 
2٫ 88,2 28,2 ۶2,2 22,2 12,2 08,2 ۶2,2 یساملس ۶0 2 
8٫ 32,2 28,2 ۶2,2 22,2 22,2 20,2 22,2 یکدق 8۶ 1 
۶2 88,2 08,2 ۶2,2 22,2 88,2 21,92 12,2 مانهب ٫ 39 8 
8٫ 22,2 08,2 02,2 22,2 30,2 22,2 22,2 ه داز یا هجنگ ۶9 28 
0٫ 08,2 ۶2,2 92,2 92,2 22,8 22,2 ۶2,2 هطورشم 89 2 
88 12,2 39,0 12,2 22,2 20,2 22,2 00,0 یدابودرا ٫ 90 9 
10 02,2 28,2 ۶2,2 22,2 88,2 32,2 22,2 یلغوا تبرش ٫ 02 0 
0٫ 32,2 12,2 22,2 92,2 28,2 28,2 02,2 اا یا هلز 18 0 
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 مود لاؤس هب خساپ

 ینوکسم یاهاضف رد یگتسبلد و یگدنزرس نیب یگتسبمه یبایزرا
  نارشن 2   لودرج هرب هجوت اب اا یبايزرا ،داد یم ناشن ار یگدنزرس و یگتسبلد یاا هفلؤم نایم ار یگتسبما 2 لودج
   و یدربلاک یارا    هرفلؤم ار هرطبار نيررتمک و (131,2   ) هرطبار نيرترشیب یرطیحم و یگنارف یاا هفلؤم نیب هک داد یم
         نیگناریم یدربلاک نیگناریم شيازرفا ارب هرکيروط هرب .دنرشاب   یرم اراد سورکعم و یفنم هطبار اب (-902,2) یدرکلمع
   .سکعرب و دباي یم شااک یدرکلمع
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 تیوه یاهریغتم یگتسبمه :6 لودج
 یطیحم یدرکلمع یکاردا یرصب یگنارف یعامتجا یدبلاک هفلؤم

 یدبلاک
Correlation 
Coefficient 
8 ۶92,2 190,2 ۶10,2 282,2 902,2- 12,2- 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یعامتجا
Correlation 
Coefficient 
۶92,2 8 ۶۶2,2 229,2 129,2 23۶,2 200,2 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یگنارف
Correlation 
Coefficient 
190,2 ۶۶2,2 8 322,2 ۶19,2 80۶,2 131,2 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یرصب
Correlation 
Coefficient 
۶10,2 229,2 322,2 8 209,2 022,2 220,2 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یکاردا
Correlation 
Coefficient 
282,2 129,2 ۶19,2 209,2 8 309,2 022,2 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یدرکلمع
Correlation 
Coefficient 
902,2- 23۶,2 80۶,2 022,2 309,2 8 900,2 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 

 یطیحم
Correlation 
Coefficient 
12,2- 200,2 131,2 220,2 022,2 900,2 8 

Sig. (0-tailed) 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 
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 یراتخاس تالداعم یاهوگلا یگدنزارب زا هدافتسا اب ریسم لیلحت
     ،هدافتررسا دروررم صخاررش کري .دوش یم هدافتسا صخاش دنچ زا یراتخاس تزداعم یوگلا یگدنزارب یبايزرا یارب
   گرزررب رفرص ز ا هرچ را و ديآ یم باسح هب لدم قلطم یگدنزارب صخاش کي هک تسا (0X) یاک روذجم صخاش
     یرارمآ ررظنزا هرشیما  اربيرقت (0X ) یارک  روذرجم ،رت گرزب N اب یاا لدم یارب .تسا رتمک لدم یگدنزارب دشابررت
 روذرجم هرک ارجنآ زا .دنک در ار لدم هرشیما  ابيرقت (0X) یاک روذجم هرامآ هک دوش یم بجوم نيا و ترسا رادانعم
  ،نآ یدازآ هررجرد هرب تبسن ار یاک روذجم نارگشاوپپ زا یرایسب ،تسا ساسح رایسب هنومن هزادنا هب تبسن یارک

       لقادرح هرب یارک روذرجم لدرم ررب ار هنومن هزادنا رثا صخاش نيا تبسن .دنجنس یم () یبسن یاک روذجم یرنعي
 .(Hooman, 2005) دناسر یم

 
 لدم هدش درادناتسا لح :4 لکش
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     هدررش نیریبت سناريراو نازریم ، ارا  لیطترسم یور دادعا و دنتسا اتب اي ریسم یاهنزو ،ااریسم یور دادعا 2 لکش رد
  یررصب ،00,2 ،یگنارف ،81,2 یدرکلمع ،۶1,2 یطیحم هفلؤم نویسرگر نازیم هتفاي ماجنا تابساحم ساسا رب .دنتسا
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   هرک ترسا 0,9  یدازآ هرجرد    هرب رئوکرسا یارک تبسن .دشاب یم 20,2 یکاردا و 2۶,2 یعامتجا ،12,2 یدبلاک و 81,2
 .تسا هديدرگ هئارا 2 هرامش لودج رد لدم شزارب یاا صخاش .تسا لدم ندوب بولطم رب تلزد

 شهوژپ لدم شزارب یاهرایعم :7 لودج

 صخاش عون لدم شزارب رایعم رادقم لوبق لباق دح هجیتن
 (لدم یگدنزارب) قلطم یاهصخاش (CMIN)رئوکسا یاک 320,02  
 (DF)یدازآ هجرد 98  

 (P)یرادانعم حطس 222,2 22,2 زا رتمک لوبق لباق

 (CMIN/DF)یدازآ هجرد هب رئوکسا  یاک تبسن 30,9 2 ات 8 نیب لوبق لباق

 یبسن یاهصخاش (RMSEA) دروآرب یاطخ تاروذجم نیگنایم هشير 8,2 نیياپ هب 8,2 لوبق لباق
 (GFI)شزارب یيوکین صخاش 23,2 زاب هب 3,2 لوبق لباق

 (AGFI) هدش حالصا شزارب یيوکین صخاش 11,2 زاب هب 3,2 ضامغا لباق

 (NFI)هدش حالصا شزارب صخاش 23,2 کي هب کيدزن لوبق لباق

 (TLI)سیئول - رکوت صخاش 93,2 زاب هب 3,2 لوبق لباق

 (IFI)هدنيازف یگدنزارب صخاش ۶3,2 زاب هب 3,2 لوبق لباق

3,2 زاب هب 3,2 لوبق لباق  (CFI)یقیبطت یگدنزارب صخاش ۶

 (RFI)یبسن شزارب صخاش 23,2 زاب هب ۶,2 لوبق لباق

 (PCFI)دصتقم یقیبطت شزارب صخاش 12,2 زاب هب ۶,2 ضامغا لباق

 (PNFI) دصتقم هدش راجنا شزارب صخاش 12,2 زاب هب ۶,2 ضامغا لباق
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  درادناتساریغ لدم :5 لکش
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    ررب .ترسا هدرش هدافتسا P و CR ینارحب تبسن یيزج صخاش ود زا ،یرادانعم نومزآ یوگلا دیيأت و یسررب زا سپ
        هدرمرش مرهم ورگلا رد نريا زا ررتمک رادرقم ،درشاب ۶3,8  زا رترشیب دياب ینارحب رادقم و 22,2 یرادانعم حطس ساسا
2,2 زا رتکچوک ريداقم .دوش یمن    ارب ینویرسرگر ی ارا نزو یارب هدش هبساحم رادانعم توافت زا یکاح P رادقم یارب 2
 .دراد دصرد 23 حطس رد رفص رادقم

 قیقحت یاه نومزآ جیاتن :8 لودج
 هجیتن P ینارحب تبسن دروآرب هفلؤم
 دیيأت *** 92,3 11,2 یدبلاک
 دیيأت *** 32,1 1۶,2 یعامتجا
 دیيأت *** ۶۶,۶ 29,2 یگنارف
 دیيأت *** ۶,1 09,2 یکاردا
 دیيأت *** 01,0 00,2 یرصب
 دیيأت *** 83,۶ 20,2 یطیحم
 دیيأت *** 33,0 09,2 یدرکلمع

 1398 ،شاوپپ یااهتفاي :عبنم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 393

  ترتتياپ ميرح هچراپکي تيريدم رد ،هدشن دیيأت اا نآ جياتن هک یيااریغتم ،داد یم ناشن ۶ لودج ساسا رب اا یسررب
 .دنوش یم فذح یياهن یاا هفلؤم تابیترت رد و دنرادن یریثات

 
 قیقحت یاهریغتم ییاهن نزو :6 لکش
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 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  هعرسوت ،ی ررشب  هدرننک هر ریخ ی ارا  تفررشی  پ و نارسنا ندرش هتینردم و ناهج ندش یتعنص دوجو اب ینونک یایند رد 
   و نارسنا شرمارآ و شي ارسآ نی رب ن ري  ا رد .ترسا هدررک ور    هربور لکرشم ارب ار ی نارهج هعماج ،یدعب کت و هناااگآان
  هرب .تسا هدش نارحب راچد تزوحت نيا یپ رد هک تسا یلئاسم نيرت مهم هلمج زا یو یناور تمالس صوصتلا یلع
  .ترسا  رترثؤرم و  ررت ق ری مع نارسنا ی گدرنز رد نآ تارثا و تزوحت ،هدش هتخاس طیحم و ناسنا میقتسم طابترا تلع
 یي  ازرسب ریثأرت دناوت یم ،دنک یم یرپس نآ رد ار یرایسب تاعاس هک ناسنا یگدنز فرظ ناونع هب ،زین ینوکسم یاضف
 می رظنت و ی رحارط ،ی گدرنز هوی رش و کبس هب هجوت .دشاب هتشاد ناسنا یناور و یمسج تمالس و شمارآ ،شياسآ رد
 ت ریفیک ،یکي    رارت و رورن ،ارمرگ و امررس بار طرضا ،یگنارف و یعامتجا ،یطیحم طيارش ،یگدنز یصوصخ یاااضف
 یگنوگچ .دنتسا ناسنا تمالس و شياسآ رد هناخ یناور و یکيزیف تاریثأت ... و هناخ یتخانشناور تاریثأت و یگدنز
  دارجيارد لک زا یيزج تروصب مادک را هک یدربراک یااوگلا اب رگم دوب دااوتن ینتفاي تسد یطیحم یرادياپ داجيا
   .دنشاب رثؤم ناسنا یاازاین زا شتب کي ردو یطیحم یرادياپ
    قریقحت جيارتن .دريدرگ هعلاطم دروم زيربت یتنس ینوکسم یاااضف یگتسبلد و یگدنزرس یاا یگپيو شاوپپ نيا رد
      هرب (زريربت یاررسگنارف یرلعف لرحم) یلغوا تبرش هناخ و (زيربت رنا هاگشناد لحم) مانهب هناخ هک تسانيا رگنایب
 ی رگنارف یاا هفلؤم نیب .دنراد رارق مود و لوا یاا هبتر رد یگدنزرس و یگتسبلد یاا هفلؤم زا یرادروخرب رد بیترت
 و ی   رفنم هرطبار ارب (-902,2) ی دررکلمع و ی دربلاک یاا هفلؤم ار هطبار نيرتمک و (131,2) هطبار نيرتشیب یطیحم و
    یااارضف یگترسبلد و یگدنزررس رد    ار هرطبار و یگترسبما نيرترشیب یطیحم هفلؤم نياربانب .دنشاب یم اراد سوکعم
 .دنشاب یک اراد زيربت یتنس ینوکسم
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  یراذرگریثأت نازیم نيرتشیب یاراد یرصب و یدرکلمع ،یطیحم یاا هفلؤم هک داد یم ناشن لیلحت لدم جياتن نینچما
 یت   نرس یااارضف رد یدعارسم تیعضو زا یکاردا ،یعامتجا ،یدبلاک یاا هفلؤم و دنتسا ینوکسم یاااضف رب میقتسم
   یااریغتم تيوقت دنمزاین رما نيا هک دنتسین رادروخرب زيربت زکرم تفاب
 .دشاب یم درکلمع ،یتحار و یسرتسد ،یناسنا سایقم تياعر ،تانیئزت و تفاب ،مرف
 ی ارا       یربرارک لرباقم رد هرک ترسا زريربت ترفاب یتنس یاا هناخ یگتسبلد و یگدنزرس قیقحت نيا درواتسد نيرت مهم
    و ینورگرگد برجوم دنورش   یرم هتخارس یمالسا یناريا یرامعم و یزاسرهش لوصا تياعر مدع اب هک یلعف ینوکسم
    رهرش مدررم یعارمتجا یگدنز رد هدننک نییعت شقن یتنس ینوکسم یاااضف .دنوش یم یرهش یاا تفاب رد یسيدرگد
   برجوم روارجم ی ارا  ناربایخ  يرعت و یياشگریسم رثا رد و دنوش تمرم یتسرد هب اااضف نيا رگا هتبلا دنراد زيربت
   ارب هرک درک هراشا یلغوا تبرش و مانهب مهم یاضف ود شقن هب ناوت یم دراوم نيا رب هوالع .دنوشن اااضف نيا بيرتت
     هرک درنا هدررک دارجيا زيربت یتنس تفاب رد ار یا هپيو تيوا و انعم یگتسبلد و یگدنزرس یاا هفلؤم عیمج ندوب اراد
 .دننک یم افيا یمهم رایسب شقن یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج رد اااضف نيا
       ترهج زا ار ینوکرسم یااارضف هرک ترسا نريا دشاب هتشاد یتآ یاا شاوپپ یارب ناوت یم قیقحت نيا هک یداهنشیپ
  و یژررنا نینچما .دریگب ررق هعلاطم دروم و یسررب یاایگ ششوپ ،میلقا ،اااضف نیب بسانت ،بسانم یياضف نامدیچ
     نريا رد قریمع هرعلاطم و یرسررب هب زاین هک دنتسا یرهش یاااضف رد مهم رایسب احابم زا ريذپديدجت یژرنا عبانم
 .دوش یم ساسحا اااضف
   عبانم
 -ابيز یاارنا هيرشن ،مق یتنس تفاب رد یحارط :یدروم هعلاطم یرهش یتنس تفاب رد هناخ یحارط ،(0398) هزئاف ،عراز ؛اضرمالغ ،یمرکا

 .1۶-22:(0)18 ،یزاسرهش و یرامعم
 غاب ،ناريا یمالسا یرامعم یاا شزرا اب نآ لماعت و یرامعم رد نيون یاا یروانف یاا شلاچ یبايزرا ،(8398) زانلا ،یناميا ؛رايزام ،یفصآ

 .29-80:(80)3 ،رظن
  هرعلاطم) ی نوکرسم ی    حاورن بارتتنا ارب نآ هرطبار و یگدنزرس یسررب ،(1398) دمحا یدسا ؛رويرهش ،یياتسور ؛اضردمحم ،یدمحمروپ

 .(پاچ تسد رد).یزير همانرب و ایفارغج ،(ناجنز رهش یزکرم هدوسرف تفاب ؛یدروم
 و ی مالرسا - ی رناريا  دررکيور ی رقیبطت  هرسياقم اب یرهش یاضف تیفیک یاا هفلؤم شجنس ،(9398) شوروک ،یگرزباقآ ؛یدهم ،دنز کاخ

 .898-228:(0)8 ،یمالسا یرامعم یاا شاوپپ ،یبرغ
 ی زارسرهش و ی رارمعم ،ی ترسيز یاااضف نینکاس یگدنزرس داجيا لماع یاا هفلوم ،(۶398) قداصدمحم ،لد عولط رااط ؛فرشا ،تاداس

 .2۶-02:(8)2،رادياپ
  زا هترساخرب ی   رورئت سارسا ررب یي اربيز یاا هفلؤم یياسانشزاب :یناريا یتنس هناخ یسانش یيابيز ،(2398) مظاک ،یراگدنم ؛ميرم ،ینامیلس

 .10-0۶:(2)28 ،رهش تيوا ،(دزي رهش :یاوپپ هنومن ) هنیمز
 می رلقا یتنس یاا هناخ :یدروم هعلاطم) اضف وحن هيرظن ساسا رب یناريا نکسم رد یيارگ نورد لصا یسررب ،(1398) اضرریما ،یياهب خیش

 .10-9۶:(22)18 ،یرهش تيريدم ،(کشخ و مرگ
 :سایقم گرزب ینوکسم یاا عمتجم یگدنزرس رد رثؤم لماوع یسررب ،(2398) یلع ،رذآ ؛اضردمحم یدمحمروپ ؛راتسریم ،یوسوم ردص 

 .21-3۶:(0)0 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاا شرگن یشاوپپو یملع همانلصف ،زيربت نامسآ ینوکسم عمتجم یدروم هعلاطم
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  دررکي ور ارب ،ی نوکرسم ی ارضف یحارط لوصا ،(2398) لضفا ،ینیسح ؛مارهب ،روپ قدص حلاص ؛رقابدیس ،ینیسح ؛اضرریما ،یرذآ یميرک 
 .29-38:(82)98،رظن غاب ،(2 هقطنم -نارهت رهش : یدروم هنومن) ناريا رد هلاس 9-0 ناکدوک؛ تیقالخ ءاقترا
  ارب ی  تنرس تالرحم و ی  رصاصتخا یارا  هرلحم رد ی رهرش یگدنزرس یقیبطت یبايزرا و یسررب ،(۶398) یلع رذآ ؛زانلگ وس هچاا یلیئاکیم 

 .21-3۶0:(2)0 ،(یا هقطنم یزير همانرب ) ایفارغج همانلصف ،زيربت رهش  نالک یدروم هعلاطم :ایفارغج رد رادياپ هعسوت درکيور
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