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  دعب رب دیکات اب یرهش یریذپ تسیز رب یلیلحت
 نارهت 39 هقطنم یدروم هعلاطم یتخاسریز -یدبلاک

 1داژن یدعس یبیدا همطاف
 ناريا ،رهشمالسا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمالسا دحاو ،یرهش یزير همانرب و ایفارغج رايداتسا

 28/88/1398 :شريذپ رودص خيرات  38/12/1398:هلاقم تفايرد خيرات

 هدیکچ
 و ییانثتها ییام ه ری پ امرهرش ،ووگ نا رنچ هن را هتشاد وگ ردا . نا ه ش اهناسنا ید نز و واک یلصا ناکم امرهش ،زورما ناها وگ
      و ررضاح ررصع وگ امرهرش ش رح زا شیرب هعهوت و  شو . نا ه ش لی بت واجنم و ناسنا تنوکه یلصا ناکم هب هزورما ، نگوب بای ک
 ءاقتوا تها وگ امرکیوو زا یکی ووظنم نی م هب .تها ه ش امرهش وگ ید نز نگاتفا رطخ هب  عاب ،نآ اب طبترم رام شلاچ شیازفا
 الاه و نما طیحم کی شگاجیا لابنگ هب هک تها ییامگرکیوو هل ا زا رریاپ تسیز . شاب یم رریاپ تسیز گرکیوو ید نز تیفیک
   نیر م هرب   .ترها هرتفای لیکشت ر بلاک و یطیحم ،یعا تاا ،رگاصتقا گاعبا ید ینت ام وگ زا گرکیوو نیا .تها یناسنا عماوا رارب
  حب وگ ررهش قطانم تیکشم و لیاسم ییاهانش ف م اب رضاح هلاقم رریاپ تسیز طیارش و گاعبا هب نتخاگرپ تها وگ و ووظنم
  هرب نارهت 71 هقطنم قیقحت ف م هب یبایتهگ رارب و تها هتفرد لکش یتخاهریز و ر بلاک  عب رب  یکات اب نگوب ریاپ تسیز طیارش
    یرلیلحت و یفیرصوت توورص هب قیقحت شوو .تها ه ش باختنا رریاپ تسیز  حب وگ لیلحت و یهورب گووم رگووم هنو ن ناونع
    ه رش مارجنا (همانرشهرپ) یشیا یپ و را هناخباتک عبانم زا هگافتها اب تاعیطا رووآگرد  شاب یم رگربواک تیمام رظن زا و  شاب یم
  عب وگ نارهت 71 هقطنم  مگ یم ناشن جیاتن هک تها ه ش ماجنا را هنو ن کت t نومزآ زا هگافتها اب ام صخاش لیلحت و هیزجت .تها
 .گوا ن وارق یبولطم تیعضو وگ رباعم هکبش و یهرتهگ و ررهش مرف رام صخاش ساها رب یتخاهریز – ر بلاک
 
  39 هقطنم-یتخاسریز-یدبلاک ،یریذپ تسیز :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ی ارا   شلارچ ینیرشنرهش ناباتش دشر دنور نيا و دننک یم یگدنز یرهش زکارم رد نیمز هرک تیعمج زا یمین هزورما
  تالیهرست ، ارا    یگدورلآ ،یرعیبط عبارنم شااک ،یراکیب ،ینماان نوچما یطیحم تسيز و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک
  ررب (020 :0398  ،نارارکما و رورپ ناساس) .تسا هتشاد لابند هب ار یرهش تامدخ لداعتمان عيزوت و بسانمان یرهش
 زا   هرک درنا هدش هتفرگ راک هب و حرطم ناهج رد طيارش نيا اب هجاوم یارب ینوگانوگ یاادرکيور هزورما ساسا نیما
    رادترسود رهرش ،کدوکرادترسود رهش ،روآ بات رهش ،لآ -هدريا رهش ،دنمشوا رهش ،یريذپ تسيز هب ناوت یم هلمج
    یاارورشک رترشیب رد یريذرپ  ترسيز  دررکيور       .دررک هرارشا ررگيد یدراورم و قالرخ رهرش ،هدنریگداي رهش ،دنملاس
   یرهرش یزرير   هرمانرب و ارا یراذ رگ   ترسایس رد یرادرياپ نامتفگ بوچراچ رد امناار لصا کي ناونع هب هتفاي هعسوت
    سکعنرم ار یرهرش یرحارط و یرهش ةعسوت رد دنمورین نامتفگ کي یرهش یريذپ تسيز .تسا هدرک ادیپ شرتسگ
 دناوت یم یرهش یريذپ تسيز یسررب هکنآ مغریلع .دشاب یم ،اارهش رد یگدنز تیفیک هب هجوت لابند هب هک دنک یم
   و ینارجن ررهم).     دورش عرقاو ررمث ررمثم نانکارس یگدنز طیحم تسيز یاقترا تهج تامادقا و اادوبمک یياسانش رد
      یگدرنز تریفیک و اارهرش درشر و تاریح رد یساسا یشقن ،یگدنزرس و یريذپ تسيز هزورما (10 :2398،ناراکما
  تریفیک ، ارا     هاگتنوکرس نريا یزارسريذپ ترسيز و نادنورهش یاازاین کرد و یياسانش ،نایم نيا رد .دراد نادنورهش
   و مدرقم ینامیلرس) .  دزارس یرم ماارف ار رادياپ ةعسوت هب یبایتسد ةنیمز و دشتب یم اقترا ار یرهش یحاون رد یگدنز
      .ترسا عرماوج یرهرش طیرحم تریفیک و تنوکس زا تياضر یرهش یري ذپ تسيز یلصا فدا (23 :0398 ،ناراکما
  هرجوت   درورم دودرحم ت      رورص هرب نارريا رد یريذرپ ترسيز یرورئت هب نتخادرپ (2398:22،ناراکما و روپ شاداد)
 یبایترسد یاارازبا و یراذگ فدا تیاام هب هجوت اب و دشاب یم یدربراک ،فدا رظن زا رضاح هلاقم .تسا هتفرگرارق
     رد زارین دروررم تارعالطا ندروآ ترسد هب تهج .تسا هدش هدافتسا یلیلحت- یفیصوت قیقحت شور ا ،فاداا نيا هب
   تارعالطا یروآ عرمج شور زا  یتخارسريز - یدربلاک  ظارحل ه  رب یرهرش یريذپ تسيز یاا صخاش تخانش هنیمز
  تریاام  هرب       هرجوت ارب .ترسا هدرش هدافترسا یجرارخ و یلخاد یاا هلاقم و تاقیقحت ،بتک هعلاطم لماش یا هناتباتک
     یاررب ،شاوپرپ درنور رد یرناذ و ینیع تاعالطا دوجو و یريذرپ ترسيز ارب طبترم یاا صخاش بسک و شاوپپ
   هویرش تارعال  طا یروآ عرمج هویرش .   .ترسا هدرش هدافترسا spss  یارهکینکت و رازفا مرن زا تاعالطا لیلحت و هيزجت
  درورم ی ارا  هداد .ترسا (یا  همانرشسرپ)  یرفیک - یرمک ی ارا هداد عون زا و (ینادیم ،یدانسا) یبیکرت اا هداد یروآدرگ
   یارنبم ررب  هرلاقم  کريروئت ینابم .دنا هدش لصاح همانشسرپ طسوت هک دنتسا هیلوا یاا هداد عون زا قیقحت رد هدافتسا
  رد دورجوم تاعالطا ساسا رب شجنس تهج زاین دروم تاعالطا و .تسا هتفاي نيودت یا هناتباتک ،یدانسا تاعلاطم
 .تسا هدش یروآ عمج نینکاس یاا همانشسرپ و 08 هقطنم هطوبرم یاهناگرا و یرادرهش
 یرظن ینابم و هنیشیپ
  یااگرشناد راثآ رد ریخا یاا هاد یط هک دنشاب یم هدیچیپ لاح نیع رد و یدعب دنچ موهفم ود یريذپ تسيز و رهش
 نیلوا تفگ ناوتب دياش تسا هدش بوذ یرهش یزير همانرب و یزاسرهش ریخا یاهثحب رد و حرطم هعماج یدربراک و
  نرلآ  قارفتا  هرب درایلپا .درک هئارا 8138 لاس رد درایلپا ار (ريذپ تسيز یاا نابایخ) ناونع تحت یريذپ تسيز موهفم
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 0  ؛یريذرپ تسيز فدا نیلوا هک دنک یم نایب نینچ یرهش بوخ طیحم هدنيآ یارب ار یرورض فدا تفا زبوکیج
 - ۶    یمورمع یگدرنز و ناترسمااب- 2   یرنعم و تحرص - 2 تذل و لیتت ،اهتصرف هب یسرتسد - 9 لرتنک و تيوا-
 .دشاب یم هما یارب طیحم کي - 0 و یرهش سفن هب دامتعا
 28 هکنيا رب هوالع ؛ريذپ تسيز یاارهش و یتيرات زکارم تظافح ناونع اب یشاوپپ رد 0زرتیپ نرز و 8نوسیلآ کيرا
     یاادرحاو یارنبم ررب ار ريذرپ  ترسيز رهش یاا صخاش ،دنا هدومن یفرعم 2820 لاس رد ار ناهج ريذپ تسيز رهش
 شال رت یتسياب اا همانرب تسا هدش رکذ قیقحت نيا رد .دنا هداد رارق لیلحت دروم مسيروت و نکسم تخاس ،یگياسما
   و درننک یزرير همانرب یدنورهش راشقا هما یارب رت سرتسد لباق و رت باذج ار رهش یميدق و یتيرات یاهناکم دننک
  رورظنم        هرب تاراربتعا صیرصتت نیرنچما ،درننک ادریپ دوربهب زکارم نيا رد یور هدایپ صتشم یااروت هنیمز نيا رد
 .دراد یتایح شقن رهش یميدق و یتيرات زکارم یريذپ تسيز و تظافح
   ماجناررس ،هدرش   حررطم یرطیحم یاا تیفیک یسررب و یرهش حرط هس و داتفا لیلحت زا سپ :(8338) انومرک و رتناپ
  دارعبا"  ،دورخ رثا رد یطیحم یاا تیفیک نيرتمهم ناونع اب ،دنتشاد یرتشیب دصرد یناوارف ظاحل هب هک ار یياا تیفیک
   تریفیک ،یرهرش رظنم ،یطیحم تسيز یرادياپ :زا دنترابع اا تیفیک نيا .دندومن رشتنم ،"یرهش یزير همانرب هناحارط
 .یعمج یاااضف تیفیک و نامتخاس مرف تیفیک ،رهش مرف تیفیک ،ااديد
  ،هدرش    هتخارس طیرحم ،نکرسم ؛دنک یم یياسانش ار یرهش یريذپ تسيز و یگدنز تیفیک ریغتم تشا ( 1220 ) یل
  درمآرد  و یعارمتجا طباور ،یمومع تامدخ هب یسرتسد ،یمومع تامدخ تیفیک ،هلحم یتشادهب طيارش ،هلحم ینميا
     میرسقت یددرعتم یاهرصخاش هرب ،یگدنز تیفیک شجنس اب هطبار رد هدشداي ریغتم تشا ،هعلاطم نيا همادارد .راوناخ
 .دنوش یم شجنس تالحم حطس رد یفلتتم قرط هب هک تسا هدش
   دور یرم رارک هب یطيارش  یصوت روظنم هب هدنيازف تروص هب یريذپ تسيز هژاو هیک تسا رواب نيا رب (8220) رليو
 رادروخرب یدايز تیماا زا ،عماوج و مدرم تدم زارد هافر یارب نینچما و دراد یگدنز تیفیک اب یمیقتسم طابترا هک
   تارناکما دورجو و شياسآ ،یريذپ تع اطتسا ،ینميا ،یطیحم تیفیک :رییظن یتاعوضوم هدنریگرب رد موهفم نيا .تسا
  زا .درشاب  یرم ،دننک یناسر تامدخ هلحم دارفا هب هک یياا هزاغم و ناروتسر ،ور هدایپ ،زاب یاااضف ،کراپ :دننام یلحم
   .ديامن یم کمک اا هلحم رد یگدنز یارب ريذپلد یياا طیحم داجيا هب یطيارش نینچ دوجو ،یو هاگديد
  رریخا یاا یروئت رد احابم نيرت نيون زا یکي ناونع هب ؛یرهش یريذپ تسيز شجنس زین ناريا یشاوپپ تایبدا رد
  طبتررم تال     رقم و یفیلارت ررثا هرب ناورت یم هنیمز نيا رد .تسا هدش حرطم یرهش یزير همانرب و ایفارغج ؛یزاسرهش
  رهرش    لورصا ررب دریکات اب یگدنز تیفیک یاا صخاش یبايزرا ناونع اب دوخ شاوپپ رد (9398) دابآ ردنب .درک هراشا
        یياربيز و یدربلاک ؛یدارصتقا ،یعارمتجا یاراورملق رد یرناذ و یرنیع دعب ود رد ؛ نارهت 00 هقطنم رد ريذپ تسيز
        یرنیع درعب رد جيارتن و ترسا هداد راررق یباريزرا درورم ار ناتسلگ کرهش تامدخ و لقنو لمح ؛یسرتسد ،یتخانش
    ررگيد یيورس زا ،ترسا یدبلاک ورملق رد بسانمان یرادروخرب و نکسم هصرع رد بسانم رایسب یرادروخرب رگناشن

                                                           
1 Eric Allison 
2 Lauren Peters 
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  یدارصتقا تیعضو هب تبسن ،تسيز طیحم و نکسم یااورملق تیعضو ندوب رتبسانم رگناشن یناذ تياضر یسررب
   .تسا یعامتجا و
   دورخ تنوکرس طیحم و دبلاک ،مظن قيرط زا ناسنا هک تسا دقتعم ،یرهش یحارط دنيارف" باتک رد (2398) ینيرحب
   زا مرظن نريا تیاام و لکش ،عون نکیل .تساهماظن کرتشم هجو مظن هک تفگ ناوت یم تقیقحرد .داد یم لکش ار
 یا   هرطبار ناورت یم ماظن را یدرکلمع مظن و یدبلاک مظن نیب تسا یهيدب .دشاب توافتم دناوت یم رگيد ماظن هب یماظن
   نريا دارجيا یارب ار نآ یاادنيارف و یرهش یزير همانرب و یحارط هتشر تیماا یو ،نایم نيا رد .دومن ادیپ صتشم
   و یزرير هرمانرب  نارنچ  نآ ،ارج  هرما رد  زوررما عماوج هديدع یاازاین و لئاسم هک دنک یم نایب و هدرک یروآداي مظن
        حوطرس هرما رد ار زوررما عرماوج یارازاین و  ارا  لرح هار یئاضف یدبلاکرولبت دناوتب هک دبلط یم ار یرهش یحارط
   یاررب ار یدرنمفدا و راد ینعم دبلاک و اضف و هدیشتب ققحت اصوصخ ،اا هنیمز هما و یعامتجا و یگنارف یاا هنیمز
 .دروآ ديدپ اارهش
  درورم رادياپ هعسوت یاتسار رد اارهش یريذپ تسيز یسررب" ناونع اب دوخ همان ناياپ رد (0398) یدابآدسا یرفعج
     ترسيز و یعارمتجا ،یدارصتقا درعٌدب هس را رد نارهت رهش نالک یريذپ تسيز هک تفايرد "نارهت رهش نالک هعلاطم
     رد .ترفر درااوتن شیرپ رادرياپ هعسوت تمس هب ینونک دنور نيا اب هک هدش یبايزرا نیياپ هب طسوتم دح رد یطیحم
        یريذپترسيز قطارنم ررگيد هرب تبرسن ناررهت رهرش 80  هرقطنم و رتبولطم نارهت رهش کي هقطنم ،هناگ 00 قطانم نایم
 .تساراد ار یرتبولطمان
  نريا رد  ترسا    هدررک یرسررب ار زا یرصاخ ی ارا  هربنج تاعلاطم نيا زا مادکرا ،رضاح شاوپپ یتاعلاطم هنیشیپ ربانب
 08  هرقطنم  یريذرپ  ترسيز رد  یتخارسريز و  یدربلاک یاهصخاش یسررب هب ،عبانم رياس ددجم هعلاطم نمض شاوپپ
     یدربرارک یعورضوم ،رظندرم رارک      مرجح ارب عورضوم نريا درسر یم رظن هب نياربانب تسا هدش هديزرو مامتاا نارهت
  و یرسرتسد و یدبلاک مرف صخاش ود یتخاسريز -یدبلاک دعب رد ،هدش ماجنا تاعلاطم بسحرب .ددرگ یم بوسحم
 .دنا هدش هدیجنس و هتخاس ققحم همانشسرپ کمک هب نوگانوگ یااریغتم اب رباعم هکبش
   لورحت لریلد هب هک تسا یرهش ینونک یاهماظن هدننک نییبت نيون میاافم زا ريذپ تسيز رهش و یريذپ تسيز موهفم
  هرک تسا یرهش ،ريذپ تسيز رهش ،عقاو رد .تسا هدرک ادیپ هتسياب یااگياج ،رصاعم هعماج یاهنامرآ و اا هشيدنا رد
  یرعیبط  عبارنم ف الرت ا ارب ؛دراذگ یم مارتحا ناگدنيآ و ناگتشذگ هب اريز .دراد دوجو هدنيآ و هتشذگ نیب طابترا نآ رد
   ارب عارمتجا تفرشیپ و هافر یارب نآ یعامتجا و یکيزیف داعبا .دنک یم شالت رشب لسن یارب اهنآ ظفح یارب و هزرابم
 هدننک نیمضت نینچما رهش نيا .تسا هعماج یعامتجا یگدنز نوناک ،نآ رد یمومع یاااضف و دننک یم یراکما ما
  ،یدارصتقا تم الرس   ،یرصوصخ ميررح   ظرفح ،باذرج یمومع نکاما ،یعامتجا یاهتیلاعف رد یگدنز بولطم تیفیک
   یارنغ هرک تسا یعوبطم و ريذپلد یرهش یاااضف هب عجار یريذپ تسيز .تسا یتسيز طیحم یگدنزرس و یعامتجا
      ،ترمارک ،تلادرع :زا درنا تراربع درشتب    یرم ترینیع ررما نيا هب هک یدیلک لوصا .دننک یم هضرع یصاخ یگنارف
    رهرش رد .ترسا زرین "رادياپ رهش" کي ريذپ تسيز رهش کي ،نياربانب .رایتخا و تکراشم ،یبرشم شوخ ،یسرتسد
  تکرارشم نآ وضع دارفا کت کت تملاس و تفرشیپ یارب دياب یدبلاک رصانع ما و یعامتجا رصانع ما ريذپ تسيز
    اري هدرش هتخارس - ررترود ی ارا هاگتنوکس ات یزکرم قطانم زا -دتمم هديا کي ناونع هب دياب ريذپ تسيز رهش .دنيامن
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    رگيدرکي ارب ،یگدرنز و یعامتجا تیفیک یاراد یاهناکم هما رد هخرچود و هدایپ یاا ریسم هک یياج .ددرگ یزاسزاب
 (820 :0398،ناراکما و مدقم ینامیلس) .دندنویپ یم

 یریذپ تسیز فیراعت نیرتمهم 1 هرامش لودج

 
 08 :0398 ،ناراکما و نيورآ :عبنم

 :یرهش یاهاضف یریذپ تسیز رب حرطم یاه هاگدید
       نريا .ترسا هدريدرگ حررطم یرملع تارماظن و ناققحم یوس زا یتوافتم یاا هاگديد یرهش یريذپ تسيز هعلاطم رد
        هرب هرک .ترسا هدرش یرسررب (یرهرش تيريدرم و یداصتقا ،یعامتجا ،یتخاسريز -یدبلاک) هزوح دنچ رد اا هاگديد
 .ميزادرپ یم اا نآ زا یرصتتم تاحیضوت
 یعامتجا یاه هاگدید
   ،یورق یعامتجایگترسویپ ،تیمورحم نیياپ حوطس اب دناوت یم یعامتجا ظاحل هب ريذپ تسيز رهش یعامتجا هاگديد زا
  ،یگدرنز ی ارا  هویرش زا یعیسو هنماد ،یندم رورغ و یعمج هیحور ،یعامتجا یاا هيز نایم یيايوپ و بوخ تاطابترا
   تریلاعف و یگدرنز یعا       رمتجا یارضف ريذرپ ترسيز رهرش .ددررگ  یرصوت توارط اب یرهش هعماج و نوزوم طباور
  ).دورش   یرم مکارح  ارا      نارسنا یگدرنز ررب ررگيد یورس زا  و ترسا مدرم یعامتجا شنک هداز وسکي زا هک تساا ناسنا

APA,2013) 
 یداصتقا هاگدید زا
   یمرسر رریغ و یمسر یداصتقا یاا تیلاعف هصرع یرهش یاضف تسا هدوب تیماا یاراد هراوما رهش یداصتقا هجو
    ررس و عورنت :دراد یرهرش یريذپ تسيز رد یدايز تیماا لماع ود یداصتقا یاا تیلاعف ماظن تاعلاطم رد اذل تسا
 (22 :0398 ،نایعیفر) .دشاب یم یرهش هعسوت تهج رد یراذگ هيامرس و یگدنز
                                                                                              یتخاسریز -یدبلاک هاگدید زا
   هرک درریگ را  ررق ررظن دم یرهش بوخ ناکم طرش شیپ ناونع هب دناوت یم یرهش تایح دبلاک تهج رد یزير همانرب
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       کرادرم یرسررب ،عونرصم طیرحم تريوقت ،یرسرتسد طيارش ،یگياسما یاا دحاو ،ینوکسم مکارت ،اا نابایخ :زا دنترابع
 (Farber,et,at2011:216) .تسا طابترا رد زین نادنورهش یتمالس اب رهش یکيزیف تخاس داد یم ناشن یااگشناد
 ی ارا    نارکم یرطیحم تالیهرست و یناکم یاا یگپيو و یعامتجا یاا یراجناان زورب نیب داد یم ناشن تاعلاطم نینچما
 (208 :2398،ناراکما و یرصق) .دراد دوجو یمیقتسم طابترا عوقو
 یزیر همانرب و یتیریدم هاگدید
       ارب ارت دورش یرم یراذرگ هرياپ نادنورهش داحآ تکراشم تيوقت یاتسار رد بولطم تيريدم یانبم رب ريذپ تسيز هعماج
    دارصتقا رد هرک یرشقن و  ارا تخاسريز هب یسرتسد یارب یرهش ناريدم هزورما دنک یحارط هدنيآ یارب قفوم یزير همانرب
 ,Georgopulos)         .درناد یرم نارشن یرترشیب هرقالع درنراد لاغترشا دارجيا و نکسم تخاس ،یعامتجا تلادع ،یرهش

2005:158) 
 قیقحت یاه هتفای

 یناکم ورملق
  قطارنم هب برغ لامش و لامش زا تسا دودحم و هدش عقاو نارهت رهش یبرغ بونج رد  ابيرقت نارهت یرادرهش 08 هقطنم
  هرب  بررغ تمس زا و هقطنم هب قرش تمس زا ،تيزو ناتسوب و 38 هقطنم هب یقرش بونج و بونج تمس زا و 28 و88
 29322ب   رلاق رد ررفن رازرا 010380 رب غلاب یتیعمج اب هلحم 28 و هیحان 9 زا لکشتم 08 هقطنم .دوش یم متخ 18 هقطنم
 هقطنم نيا یحاون نایم رد یاادمع شقن یا هقطنمارف یداصتقا درکلمع اب 8 هیحان ،نآ یحاون نایم رد هک دشاب یم راوناخ
   یرارجت زرکارم و اارابنا و یااگراک ،یتعنص زکارم هک ارچ دور یم رامش هب 08 هقطنم یداصتقا  بن ناونع هب و تساراد
  .دنا هدش رقتسم نآ رد

 
 نارهت رهش رد هقطنم تیعقوم 1 هرامش هشقن

 08 هقطنم یرادرهش :عبنم

   هیرشاح رد یارارابنا و یا هقطنمارف یاادرکراک اب یياا هناخراک ،یتعنص گرزب یاادحاو دوجو لیلد هب هیحان نيا تیماا
   یاادرحاو و داربآ       ترفاي لربم رازارب یرارجت و یدریلوت یاادرحاو ،یدیعس ...ا تيآ هارگرزب رد و نيوزق نابایخ یبونج
     و دنترسا نکارس نآ رد ررفن رازرا 3۶ رب غلاب یتیعمج و دشابیم هیحان نيا رد کلملا نیما شفک و  یک یراجت -یدیلوت
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  مکاررت و  رتزارب 8   هریحان رد یرهرش تفاب یگنادزير اما دنراد 8 هیحان زا دعب یيزاب یتیعمج مکارت بیترت هب 9 و 0 هیحان
  یرم 08   هرقطنم ررگيد لئاسم و تالکشم هلمج زا .تسا نارهت رهش طسوتم یتیعمج مکارت ربارب راهچ 08 هقطنم یتیعمج
 - یترشادهب ،یشزومآ یاهيربراک هنارس ندوب نیياپ ،یرهش تفاب یگنادزير ،زاب یتیعمج مکارت :دومن هراشا یدراوم هب ناوت
    ثداورح رربارب رد یريذرپ  بیرسآ و یرهش تفاب یگدوسرف ،دمآرد مک یاا هورگ و راشقا تنوکس ،... و یگنارف ،ینامرد
  یرادرهرش) .دش رضاح قیقحت زاس هنیمز هقطنم نيا رد دوجوم لئاسم ریسافت نيا اب ... و یعامتجا یريذپ بیسآ ،یلامتحا
 (نارهت 08 هقطنم

 شهوژپ یاه صخاش و اهریغتم
 و   یتخارسريز درعب   هرب طوربرم ی ارا   هريوگ و اهرصخاش نيرتمهم ،یريذپ تسيز یرظن ینابم و هنیشیپ رورم ساسارب
      یررظن یناربم و هنیرشیپ رد هرشير ،برتتنم یاهصخاش و داعبا یمامت و تسا هدش نایب 0 هرامش لودج قبط یدبلاک
  یدربرارک ،شور و تیاام ظاحل هب و یتخانش ،فدا ظاحل هب قیقحت رب مکاح یوگلا .دنراد یريذپ تسيز هب طوبرم
  هرعماج . ترسا یا همانشسرپ یفیک -یمک یاا هداد عون زا و ینادیم ،یدانسا (یبیکرت) اا هداد یروآدرگ هویش دشاب یم
  هرب اجنيا ات .دنا هتفرگ رارق یرگشسرپ دروم هک دناد یم لیکشت نارهت08 هقطنم نادنورهش و نانکاس ار قیقحت یرامآ
 .ددرگ یم نایب تفرگ تروص قیقحت ندومن یتایلمع یارب هک یتامادقا همادا رد اما دش هراشا قیقحت یرظن یاا هبنج
    .درمآ ترسد هرب هنومن 219 دادعت هب نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح یریگ هنومن شور و هنومن مجح نییعت
    لدارعم هرک ناررهت 08    هرقطنم یاررب و درنک   یرم داهنرشیپ ار رتشیب اي 219 ددع رفن رازا یزاب تیعمج یارب نارکوک
 هدافتسا یفداصت یریگ هنمومن شور زا یریگ هنومن یارب .ديدرگ نییعت 219 هنومن مجح ،دراد تیعمج رفن 312/210
 .تسا هدش

 ترکیل فیط ساسا رب اه خساپ یهد زایتما هوحن
 بوخ یلیخ بوخ طسوتم  یعض  یعض یلیخ
 2 2 (طسوتم دح) 9 0 8

 شهوژپ یاه ریغتم و اه صخاش 2 هرامش لودج
 
 
 
 
 یدبلاک -یتخاسريز دعب

 یدبلاک مرف یاا صخاش اا یسرتسد و رباعم هکبش یاا صخاش
 یريذپ ذوفن و یرادياپان ،یگناد زير تیعضو مک ضرع اب ناوارف یاا تسب نب تیعضو
 تیعمج مکارت تیعضو یرهش رباعم و اا کولب یسدنا تیعضو
 یرهش یاا تخاسريز تیعضو هقطنم رباعم ضرع تیعضو
 (هلزلز) هبقرتم ریغ ثداوح ربارب رد یريذپ بیسآ هقطنم یسرتسد هکبش دنم ماظن تیعضو
 هدوسرف تفاب تیعضو رباعم تیفیک تیعضو
 اا نامتخاس یامن و اا هرادج تیعضو رباعم یيانشور تیعضو

 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم

 یلیلحت و یرامآ یاهنومزآ
  درعب رد 08        هرقطنم یريذرپ ترسيز تیعرضو شجنرس یاررب یا هرنومن کت t نومزآ زا عومجم رد رضاح قیقحت رد
  دنترسا t  عريزوت یانبم رب هک یياا نومزآ .تسا هدش هدافتسا شجنس دروم یاا ریغتم هب هجوت اب یدبلاک و یتخاسريز
       هرب تبرسن هرک ترسا نريا روکذرم یرامآ نومزآ یریگراک هب زا فدا .دنریگ یم رارق کيرتماراپ یاا نومزآ هتسد رد
    ارب ،درادناترسا درح ناما اي طسوتم دح ندروآ تسد هب یارب دوش لصاح تخانش هقطنم رد یريذپ تسيز تیعضو
   تررکیل یرسایقم جنپ  یط زا هکنيا هب هجوت اب زین و هتفر راک هب قیقحت همانشسرپ رد هيوگ عومجم رد هکنيا هب هجوت
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     رد طرسو درح ناورنع هرب ار 9  ددرع رگا هک تسا 9 ددع هيوگ را طسو دح ،هدش هدافتسا اا هيوگ هب یادزایتما یارب
     طرسوتم درح ناورنع هرب   ددرع ندروآ ترسد   هرب نآ هرجیتن مینک اا هيوگ لک دادعت ردبرض ،ترکیل یسایقم جنپ  یط
  .دشاب یم یريذپ تسيز تیعضو
 یفیصوت لیلحت جیاتن

 ناگدنهد خساپ تالیصحت تیعضو                 ناگدنهد خساپ نس تیعضو    

 
  ناگدنهد خساپ تالیصحت تیعضو                  ناگدنهد خساپ تیسنج تیعضو

 
       1 لاوس خساپ یناوارف                ناگدنهد خساپ تیسنج تیعضو 
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 2 لاوس خساپ یناوارف                     3لاوس خساپ یناوارف      

 
 

  5 لاوس یناوارف                      4لاوس خساپ یناوارف     

 
 

  7 لاوس هب خساپ یناوارف                 6 لاوس هب خساپ یناوارف     
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 8 لاوس هب خساپ یناوارف                9 لاوس هب خساپ یناوارف

 
  11 لاوس هب خساپ یناوارف            11 لاوس هب خساپ یناوارف     

 
 21 لاوس هب خساپ یناوارف

   تیعرضو یدربلاک مرف و رباعم هکبش صخاش ود را رد داد یم ناشن ناگدنوش لاوس زا یتفايرد یاا خساپ نيرتشیب
    هرب یا هرنومن کرت t    نورمزآ زا هدافترسا ارب همادا رد .دراد رارق (9) طسوتم دح هب تبسن یرت نیياپ طيارش رد هقطنم
 .تسا هدش هتخادرپ یتخاسريز -یدبلاک دعب رد هقطنم یريذپ تسيز تیعضو یسررب
 یطابنتسا لیلحت جیاتن

 یدبلاک مرف یاه صخاش یارب جیاتن            رباعم هکبش یاه صخاش تالاوس یارب جیاتن

 
  نیرب رد ۶ات8 نیب تزاوس ینعي یدبلاک مرف یارب صخاش نیگنایم هرمن دوش یم هدااشم قوف رادومن رد هک هنوگناما
  درعب رد 08      هرقطنم یريذرپ ترسيز تیعرضو دراد یم ناشن هک دشاب یم رت نیياپ (9) نیگنایم هرمن زا ااریغتم مامت
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد یدبلاک مرف صخاش و یتخاسريز – یدبلاک
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     ددرع زا اراریغتم مارمت نیگناریم هرمن دشاب یم 08 ات 0 تزاوس هب طوبرم هک رباعم هکبش یاا صخاش هرمن نیگنایم 
  درعب رد 08   هرقطنم یريذرپ تسيز تیعضو داد یم ناشن و تسا رت نیياپ یراد ینعم روط هب (9) درادناتسا نیگنایم
   .درادن رارق یبولطم تیعضو رد رباعم هکبش صخاش و یتخاسريز -یدبلاک
 یریگ هجیتن
     هرب هرجوت ارب یريذرپ تسيز عون نياربانب دشاب یم اراد ار دوخ درف هب رصحنم یاا یگپيو یرهش را هکنيا هب هجوت اب
    رایرسب شرقن یرهرش یزير همانرب و دوب دااوخ توافتم اارهش رياس اب نآ ،یدبلاک ،یعامتجا ،یيایفارغج یاا یگپيو
  رهرش داجيا یاتسار رد یزير همانرب تیماا هزورما ور نيا زا .دراد رهش رد یريذپ تسيز یااراتخاس داجيا رد یمهم
  هرشير یعون هب نآ یتخاسريز – یدبلاک دعب ،یرهش یريذپ تسيز احب رد .تسین هدیشوپ سک چیا رب ريذپ تسيز
   رهرش لرمحت راب یدايز دح ات دناوت یم شتب نيا هعسوت و یزاسون و دوبهب رد یراذگ هيامرس و هدش بوسحم رهش
  یتخارسريز –     یدربلاک درعب تیعرضو صورصخ رد رضاح شاوپپ زا لصاح جياتن .دنک نیمضت ار ثداوح ربارب رد
 و رباعم هکبش و یسرتسد یاا صخاش و یتخاسريز – یدبلاک دعب رد هک داد ناشن نارهت 08 هقطنم رد یريذپ تسيز
 نیياپ یبايزرا یتفايرد یاا خساپ یدنب عمج .درادن رارق بولطم طيارش رد هعلاطم دروم هدودحم یدبلاک مرف نینچما
 یاراد یرهش یسرتسد و رباعم هکبش و یدبلاک مرف ظاحل هب نارهت 08 هقطنم .داد یم ناشن ار نیگنایم هب تبسن یرت
 ی ارا   ترفاب ندررب ن   یرب زا ظارحل هرب نيداینب تارییغت داجيا دنمزاین هقطنم یدبلاک راتخاس .دشاب یم یناوارف تالکشم
  هکبرش  يرعت ،یمومع تامدخ هب نینکاس هنزداع یسرتسد ،یرهش یاا تخاسريز هعسوت و تيوقت ،یرهش هدوسرف
 .دشاب یم یسدنا تاحالصا و رباعم
 :یانبم رب دياب ريذپ تسيز طيارش هب ندیسر تهج رد یزير همانرب اذل
 ؛تالکشم و لئاسم کرد و تخانش -
 ؛اا تخاسريز تيوقت تهج رد یراذگ هيامرس و تيريدم -
 .دشاب یريذپ تسيز طيارش ءاقترا تهج رد دوجوم یاا لیسناتپ و اا تیفرظ زا هدافتسا -
 عبانم
    کاردا سارسا ربيرهرش یريذرپ تسيز یاا صخاش یبايزرا ،(0398) ،سایلا یرینم ،دمحا دمحا روپ ،نیسح هاوخ یداارف،دومحم نيورآ

 08-8 ،0 هرامش ،0 هرود ،یزاسرهش شناد هلجم (زاواا رهش یدروم هعلاطم) نانکاس
    ،ناررهت رهرش نالرک هقطنم رد یرهش یاا هلحم یريذپ تسيز تیفرظ شجنس ،(2398) ،نامیپ هدازرغصا و دواد یزيزع ،مشاا روپ شاداد

 1۶-92 ،0 هرامش ،موس لاس ،یرهش یاضف هعسوت و ایفارغج هلجم
 هعلاطم) یرادياپ و تینما صخاش رب دیکات اب یرهش یريذپ تسيز رب یلیلحت ،(2398) ،دمحم ءازجا و دمحم یربنق ،میحر دمحم ،امنار

 موس هرامش ،لوا لاس ،یسایس یایفارغج یاا شاوپپ هلجم ،(دهشم رهش نالک یدروم
 رهش رشن هسسوم ،یرهش یاا طیحم یجنس تیبولطم ،(0398) ،یبتجم نایعیفر
98) ،همطاف یریپ و دمحم ،یراادنق ،زيورپ ،مدقم ینامیلس     :یدرورم هرعلاطم) هدورسرف ی ارا تفاب یگدنزرس و یريذپ تسيز لیلحت ،(03

 288 -93 ،مادفا هرامش ،مجنپ لاس ،یرهش درکراک و راتخاس تاعلاطم همانلصف ،زاواا رهش یرماع هلحم
 ،RALSPI  ،لدرم   ارب هریمورا یرهش قطانم یريذپ تسيز یجنس تیلباق ،(0398) ،هيروح مدقم یبارعا ،اراس هدازیلع ،هنازرف روپ ناساس

 120 -820 ،12 هرامش ،مادجا لاس،یيایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هيرشن
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 نارهت 08 هقطنم یرادرهش
    : یدرورم هرعلاطم ،یرارکازب یياضف یوگلا یریگ لکش رد یضارا یربراک نازیم و عون ریثات یسررب ،(2398) ،ناراکما و دمحم یرصق

 ۶38-208،موس هرامش ،متفا لاس ،کیتیلپوئژ یللملا نیب همانلصف ،نارهت رهش یزکرم شتب رد ردتم داوم اب طبترم ميارج
      و دارعبا ،لورصا ،مورهفم :یريذرپ ترسيز ،(2398    ) ،غوررف داپرن یريازخ ،درمحا هناگنز ،یبتجم نایعیفر ،نیمیس یيزوت،دمحم یناجنرهم

 22-00 ،8 هرامش ،2 هرود ،یرهش یزير همانرب و ایفارغج یاا شاوپپ همانلصف ،اا صخاش
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