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 هدیکچ
  رارم لولره ،ررهش تا یسقت  حاو نیرتکچوک ناونع هب تیحم اریز ،تها مزال وا یاپ تیحم زیچ رم زا لبق وا یاپ رامرهش هب یبایتهگ رارب
 رب گاباهم رهش رامهلحم روا یاپ تیعضو لیلحت ف م اب و یلیلحت -یفیصوت شوو اب رضاح شموژپ ساها نیا رب . نوشیم بوسحم رهش ه نزاه
   هرعلاطم گوورم تیحم وگ وا یاپ هعهوت ءاقتوا رب واادرثا لماوع نییبت نینچ م و وا یاپ هعهوت رامصخاش لآه یا و بولطم حطه ساها
       نورمزآ زا هگافترها ارب سپره و ه رش ما رقا وا یاپ هعهوت رامصخاش لآه یآ ریگاقم نیو ت و جارختها هب ا تبا شموژپ نیا وگ .تها ه ش ماجنا

T.Test وازفامرن وگ SPSS، هماگا وگ .تهاه ش ما قا لآه یا ریگاقم ساها رب هعلاطم گووم رامصخاش روا یاپ یلک تیعضو شجنه هب تبسن 
  مررن وگ ریسم لیلحت ل م قیرط زا رخآ ماد وگ و تهاه ش ماجنا وا یاپ هعهوت رظنم زا تیحم ر نبحطه و ر نبهبتو ،سیسپات ل م زا هگافتها اب
   هرب تخاره صخشم شموژپ جیاتن . ناه ش جارختها و شجنه گاباهم رهش تیحم وگ روا یاپ ءاقتوا اب طبترم لماوع نیرتواادرثا ،PLS وازفا
     یرقیفلت صخارش وگ تیرحم ر رنبحطه جیاتن هکیووط هب . نواگ وارق وا یاپ تیعضو وگ صخاش 61 اهنت ،هتفو واکب صخاش 91 نیب زا یلکووط
 رهش گایز هلصاف هلاسم نیا . نریدیم وارق هتفای هعهوت رت ک و هتفاین هعهوت توطه وگ ه ش هعلاطم ررهش هلحم 64 زا هلحم 44،گاگ ناشن وا یاپ هعهوت
    ،ر ربلاک ،رگارصتقا ،یعار تاا رامریغتم یما ت گاگ ناشن ریسملیلحت ل م جیاتن نینچ م .گزاهیم صخشم یبوخ هب وا یاپ رهش کی اب او گاباهم
  رارمصخاش نیب نیا وگ هک  نواگ گاباهم رهش تیحم وا یاپ هعهوت ءاقتوا رب رواگینعم و تبثم رثا ،یناموگ-یتشا هب و یطیحمتسیز ،یتام خ
 یم رگاصتقا رامصخاش ءاقتوا ،گاباهم رهش وگ وا یاپ هعهوت هب لین تها اال ، نشاب یم اواگ گاباهم رهش تیحم روا یاپ رب او رثا نیرتشیب رگاصتقا
 . نری ب وارق هاوت تیولوا وگ تسیاب

 
 .داباهم رهش ،ریسم لیلحت ،یرادیاپ حوطس ،رادیاپ هلحم ،رادیاپ هعسوت :یدیلک تاملک
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 همدقم
  .ترسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرهش یزير همانرب تایبدا زا یعیسو شتب ریخا یاا ها هد رد رادياپ هعسوت احبم
 دنچ هديدپ کي هزورما و هتشاد یطیحم تسيز تارکفت رد هشير هک تسا متسیب نرق رخآ هاد نيدامن ی هژاو یرادياپ
   نريا هرب .(88 :8198 ،یناذا) دریگ یم ربرد ار یناکم و یناسنا ،یکيژولوکا ،یداصتقا ،یعامتجا لئاسم هک تسا یدعب
  یارازاین  نیمأرت و  ارا یگدولآ شااک و متسیسوکا رد دوجوم عبانم زا هنیهب هدافتسا یپ رد یکيژولوکا یرادياپ هک وحن
  هرب رجنم یعامتجا یرادياپ ؛یداصتقا طيارش ءاقترا بجوم یداصتقا یرادياپ ؛تعیبط اب بسانتم یعامتجا و یداصتقا
  هرب  ینارکم یرادياپ و یگدنز هب دیما شيازفا هب رجنم یناسنا یرادياپ ؛ناسنا یگدنز تیفیک ءاقترا و یعامتجا تلادع
 .(98 :0398 ،یياضر و یبارض) تساارهش رد زکرمت شااک و اا تیلاعف و اها اگتنوکس لداعتم عيزوت لابند
  هعرسوت ی ارا   هرلحم و دررک ادیپ تسد یا هلحم رادياپ هعسوت هب تسا مزز ادتبا یرهش رادياپ هعسوت هب یبایتسد یارب
  یرم  بورسحم  رهرش  هدنزارس ی ارا  لولرس ،یرهش تامیسقت دحاو نيرتکچوک ناونع هب تالحم اريز ،تشاد یا هتفاي
  ناورنع  هرب و  درنتفر  یرم  رامرش  هرب یتنس یرهش یگدنز رد یعامتجا یتایح روحم اا هلحم رود یاا هتشذگ رد .دنوش
  رارک میسقت رب ینتبم ديدج ینیشنرهش شرتسگ اب هک دنا هتشاد نانکاس یگدنز رد یساسا شقن رهش تایح یاا لولس
 تیماا جيردت هب ،تنوکس و راک لحم نایم هلصاف و یزاسرهش یاا تسایس رد وردوخ تيولوا ،یيارگ درف تيوقت و
8  ،یمرجارج  ینارميا) دنداد تسد زا یرهش تایح رد ار دوخ 198:1   یرادرياپ  هرب  ینوکرسم ی ارا  هرلحم  یرادرياپ .(2
  هدرنریگرب رد  رادرياپ  هعرسوت  درنيآرف ،دراد  یگترسب  یتيريدرم و یتامدخ ،یدبلاک ،یطیحم تسيز ،یداصتقا ،یعامتجا
  یگدرنز  تخارس  زارب و  دریلوت  هرب ار  یرلحم تاعامتجا یاضعا هک تسا یطیحم هيامرس و یعامتجا یداصتقا تیفیک
 یيارگ هیحان هب یيارگ هقطنم زا اارهش هرادا لاقتنا حرط نایم نيا رد ؛دنکیم تيادا یرادياپ داعبا ققحت یارب دنمفدا
  عرفر  ،تنوکرس  تریفیک  یارقترا  ترهج رد  لورقعم یلح هار ،یتنس تالحم تایبرجت رب دیکات اب یيارگ هلحم سپس و
 یبایتسد رد اایماکان  ،یرفرط زا .(298 :2398 ،ناراکما و یياوقت) دشاب یم رادياپ هعسوت و اارهش هرادا رد تالکشم
 و یریگهزادنا نياربانب ،تسا هديدرگ یلحم حطس هب نآ فاداا شخرچ رییغت بجوم رادياپ یهعسوت فاداا هب
 رد عقاو یااهلحم یرادياپ تیعضو زا عالطا و دبايیم نادنچ ود یتیماا یرهش یااهلحم رد رادياپ هعرررسوت شجنس
 و اایزيرهمانرب رد رثؤم یشقن دناوتیم یمسر ریغ یااهاگتنوکس و ديدج ،ینایم ،ميدق یتنوکس یااتفاب
 هتکن .(9398:01 ،ناراکما و نرتسن) دشاب هتشاد ااهلحم نيا رد یرادياپ تمس هب تفرشیپ و هعسوت یاایریگتهج
  یرهرش تالحم یرادياپ هعلاطم و یسررب اب هطبار رد یددعتم یاا شاوپپ ریخا یاا لاس رد هکنيا رگيد تیماا زياح
  ريدارقم نيودت و نییبت دننام یدراوم رد هکنآ لیلد هب اا شاوپپ نيا رثکا هک تسا هتفرگ تروص  لتتم یاارهش رد
 قیقد یاا صخاش باتتنا نینچما و (یداصتقا و یعامتجا یاا صخاش هپيو هب) یرادياپ یاا صخاش یارب لآ هديا
  زا ینرشور و قیقد جياتن یاا یتساک نيا عبت هب و دنا هدوب وربور یياا یتساک و اا  عض اب یرادياپ موهفم اب قبطنم و
       ارب هرسياقم رد یرهرش تالرحم ررگيد تراربع هب .تسا هدشن لصاح هدش هعلاطم یاا هدودحم رد یرادياپ تیعضو
        نريا اذرل .یرعقاو رادرياپ هرلحم ارب هرسياقم رد هن دنا هدش هعلاطم و شجنس هعلاطم دروم رهش دوخ هلحم نيرترادياپ
      نیرنچما و (یرضرف رادرياپ هرلحم نیریبت) اا صخاش زا مادک را یارب لآ هديا ريداقم نيودت اب لوا هلاو رد شاوپپ
 رد و دوش صتشم تالحم یرادياپ رتقیقد حطس ات داد هئرا یرتهب جياتن ات هدومن یعس ،اا صخاش باتتنا رد تقد
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    ءارقترا ترهج ار ارهنآ نيرت راد تيولوا و نيرتراذگ رثا ،رادياپ هعسوت  لتتم یاا مزیناکم و داعبا یسررب اب زین همادا
 .تسا هدومن صتشم هعلاطم دروم هدودحم رد یرادياپ حطس
  یرعیبط  درشر  شيازرفا یفرط زا ،تسا یا هپيو تیعضو یاراد داباهم رهش هک تفگ دياب هدش نایب میاافم اب هطبار رد
 رهش هب توافتم یگنارف و یعامتجا ،یداصتقا یاا یگپيو اب فارطا یاارهش و نایياتسور ترجاهم شيازفا ،تیعمج
 و  تارعافترا  ناریم رد رهش تيروصحم و یفارگوپوت تیعضو نوچما یعیبط یياا تيدودحم رگيد فرط زا و داباهم
       نیرنچما و برسانم یرطیحم ترسيز طياررش ندرش ماارف عنام تخاس ناسنا یاا تيدودحم رياس نینچما و اا هپت
  یرهرش  یتاریح  تامدرخ و اا یربراک رياس زین و ،بسانم نکسم و نیمز نوچما یگدنز یساسا یاااضف و تاناکما
  هرکنآ نمض یگنارف و یداصتقا ،یعامتجا ایح زا مدرم  لتتم تاقبط و اا هورگ تنوکس رگيد فرط زا .تسا هدش
 و  تالرحم یياضف و یدبلاک هعسوت یور یعون هب ،دزاس یم نايامن داباهم رهش رد ار کيژولوکا ینيزگ یيادج یدح ات
  راتخارس  یدربلاک  لرماع نآ  عربط  هرب و یداصتقا و یعامتجا لماوع رگيد ترابع هب .تسا هتشاذگ ریثات  لتتم یحاون
8 ،ناراکما و یدابآریم) دنا هداد رارق دوخ ریثات تحت ار رهش یياضف    ندرورخ ماررب    طياررش نريا هرجیتن .(020 ،039
 ی ارا    تریفرظ دورجو مدرع و تسا هدوب اا هلحم رد هپيوب یياضف یاا یرباربان و یتسيز و یعامتجا یرادياپ و لداعت
 رد نزاوت مدع و تازيامت نیب نيا رد هک .تسا هتشاد لابند هب ار تالحم یگتفاین هعسوت ،گنااما هعسوت تهج مزز
  تیعرضو تخانش اذل .تسا هدز نماد یرهش سایقم رد رباربان هعسوت مدع نيا هب داباهم رهش حطس  لتتم یاا هلحم
   ررا کرد رورظنم هب (یرادياپ لآ هديا یوگلا ساسا رب) تالحم یدنب حطس و رهش نيا رد رادياپ هعسوت یاا صخاش
    رد یزرير هرمانرب و روکذرم ی ارا  هرلحم هعسوت یاا صخاش حوطس ءاقترا زین و یگتفاین هعسوت نيا لماوع رتشیب هچ
  .ترسا هتخاس یرورض شیپ زا شیب ار رضاح تاعلاطم هعسوت یاا صخاش ظاحل زا اا هلحم یگنااما شيازفا تهج
    نیریبت ،دارباهم رهرش رد رادياپ هعسوت یاا صخاش یبايزرا نوچما یفاداا اب رضاح شاوپپ ،دش رکذ هچنآ یانبم رب
   ،یدارصتقا ،یعارمتجا  لتتم لماوع رثا و شقن لیلحت نینچما و داباهم رهش تالحم یگتفاي هعسوت حطس و هاگياج
  لاورس ود هب یيوگتساپ لابند هب ،داباهم یرهش تالحم رادياپ هعسوت رب یتشادهب و یطیحم تسيز ،یتامدخ ،یدبلاک
 :تسا ريز
 ؟دنریگ یم رارق هعسوت زا یحطس هچ رد یرادياپ یاا صخاش ساسا رب داباهم یرهش تالحم -
   ؟دنتسا اا مادک داباهم رهش تالحم رد رادياپ هعسوت ءاقترا رب راذگ رثا لماوع نيرتمهم -
 شهوژپ هنیشیپ

    یرفرعم هرب رريز رد هک دنا هدیسر ماجنا هب رضاح شاوپپ عوضوم هطبار رد (یجراخ و یلخاد) یفلتتم یاا شاوپپ
 .تسا هدش هتخادرپ اهنآ زا یدادعت
 1       رد ار ینارمز لریلحت یررس کري زا لرصاح جيارتن ،رادياپ هعسوت یریگ هزادنا ناونع اب یشاوپپ رد (0220) یرون
     لرماک یرصخاش چیرا هرک  دراد یرم نایب شاوپپ نيا نيا جياتن .تسا هدرک هعلاطم هسنارف رد رادياپ هعسوت ،صخاش
  ارت 2338 ی ارا لاس یط دش صتشم نینچما . داد یعماج رظن رادياپ هعسوت دروم رد ناوت یمن لماک روطب و تسین
   ارب رادرياپ ظاحل هب روشک نيا  لتتم قطانم عومجم رد اما هتفاي دوبهب هسنارف هعسوت یرادياپ ایح زا هچرگا ،2220
  رد ار یرادرياپ ی ارا   صخارش یرسررب اب هطبار رد یشاوپپ ،(0220) گناا و یل .دنا هدوبن وربور یهجوت لباق هعسوت



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

     طياررش رد یرادرياپ اریح زا هرعلاطم دروم یاا صخاش هک داد ناشن شاوپپ نيا جياتن .دندناسر ماجنا هب هپيات نیچ
 تیعضو رد یداهن و یداصتقا یاا صخاش اب هسياقم رد یعامتجا و یطیحم یاا صخاش هکيروط هب ،دنتسین یناسکي
 ی ارا        صخارش ،هرعلاطم درورم هرود یرط هرک ترسا نآ زا یکارح شاوپپ نا جياتن عومجم رد .دنراد رارق یرترادياپ
  نمرض ،«  رادرياپ ی ارا  هرلحم هعسوت» ناونع تحت یشاوپپ رد ،(1220) ليوگ .دنا هتشاد یهجوت لباق ءاقترا یرادياپ
  هرتخادرپ  ناترسبرع رد ضاير رهش یاا هلحم یرادياپ حطس یبايزرا هب ،نآ هاگياج و هلحم هب طوبرم یاا یروئت نییبت
  و تامدرخ ی ارا  صخارش رد هپ  ريو هرب ار ضاير رهش بولطم یگتفاي هعسوت مدع زا یکاح شاوپپ نيا جياتن .تسا
  یداهنرشیپ هعسوت حرط اب نادنچ قابطنا یمومع تالیهست و تامدخ ققحت هوحن هکيروط هب ،تسا یمومع تالیهست
  ،یدارصتقا   یرادرياپ برلاق  رد ناورت یم ار رادياپ هلحم کي یاارایعم ،دراد یم نایب نانچما شاوپپ نيا .درادن رهش
  تلادرع و  رهرش رادياپ لکش ناونع تحت یقیقحت رد (8398) یوسوم .دومن نییبت یتسيز طیحم و یروانف ،یعامتجا
   هرتخادرپ بآودرنایم  رهرش رد یرهش تاناکما و تامدخ عيزوت هوحن رب یرهش هعسوت یوگلا ریثأت یسررب هب ،یعامتجا
  مارجنا  یرتیعمج مکارت یانبم رب یتامدخ یاا صخاش عيزوت یلک روط هب هک داد یم ناشن روکذم قیقحت جياتن .تسا
   ،شاوپرپ نريا رد یتیعمج مکارت هنیهب یوگلا ندش صتشم روظنم هب یرامآ یاا نومزآ جياتن نینچما .تسا هتفرگن
 . دورش یم  يرعت رادياپ یرهش ی هعسوت یوگلا ناونع هب هلحم را رد راتکا رد رفن 220 یتیعمج مکارت هک داد ناشن
      :یدرورم هرعلاطم) یا هرلحم رادرياپ هعرسوت یاا صخاش یسررب ناونع تحت یشاوپپ رد ،(9398) ناراکما و یناذا
       هارگياج یرهرش یرحارط و یزرير هرمانرب رد هرلحم موهفم هک یليزد زا یکي دنراد یم نایب (ناهفصا رهش کي هقطنم
        ،نارحارط و نازرير هرمانرب ،یرملع هرعماج ناریم رد نآ یارا  یرگپيو و هلحم موهفم هرابرد قفاوت دوبن ،هتفاین یبسانم
  رهرش 8 هقطنم تالحم هک دنتفاي تسد هجیتن نيا هب نینچما .تسا نادنورهش و یرهش تيريدم روما ناراکردنا تسد
   یادنامارس رد درناوت   یرم یرادرياپ یاا صخاش ،دنشاب یم توافتم یا هلحم رادياپ هعسوت یاا صخاش رظن زا ناهفصا
  تالرحم  یرادرياپ  شجنرس ناونع اب ار یشاوپپ ،(۶398) ناراکما و یتشور داپن دحا .دشاب راذگرثا یرهش تالحم
    زا یرریگ هررهب ارب ار ،( بآودرنایم  رهرش : هرعلاطم  درورم) (SUN)  یرهرش  رادرياپ  تالرحم درکيور رب دیکات اب یرهش
      رترشیب عورمجم رد هرک تخارس صترشم شاوپپ نيا جياتن .دندناسر ماجنا هب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاا کینکت
  یياترسور  هرشير زا  رثأرتم    رترشیب یا هلارسم نیرنچ لیلد .دنریگ یم رارق رادياپان حوطس رد بآودنایم یرهش تالحم
 .دنا-هدش قحلم رهش هدودحم هب نامز رورم هب هک تسا رادياپان تالحم
 یرظن ینابم

 یرهش رادیاپ هعسوت و رادیاپ هعسوت
 رد .درک حرطم ام کرتشم هدنيآ مان هب یشرازگ رد 0138 لاس رد 8دنلدنارب ملراا راب نیلوا یارب ار رادياپ هعسوت موهفم
 رد  ناگدرنيآ باتتنا قح عییضت نودب ار رضاح لسن یاازاین دناوتب هک یا هعسوت :تسا هدمآ نینچ هعسوت هرابرد نآ
 .(30 :8198  ،یيوکرش و یمظاک یسوم) دنک هدروآرب ناشياازاین ندرک هدروآرب رد اهنآ یياناوت و عبانم زا یرادروخرب
  لرماوع و  هدورب راذگریثات اارهش نيوکت و دشر رد هک تسا هدیچیپ و هدرتسگ داعبا اب یا هديدپ ،یرهش رادياپ هعسوت

                                                           
1 Harlem Bruntland 
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 زا  یاارگآ  ،ترسا  مرهم  هزوررما  هرچنآ .داد یم رارق هجوت دروم ار کيژولوکا و یطیحم -تسيز ،یعامتجا ،یداصتقا
 رد  مرهم یلماع دناوت یم هک تسا هعسوت کيژولوکا و یطیحم -تسيز ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا  عض و توق طاقن
    ررجنم تلادرع ترياهن رد و یعامتجا یتمالس ،یداصتقا هافر هب لین یارب دوجوم یاا یياسران و تالکشم عفر تهج
 .(2198:۶9 ،یوسوم و این تمکح) دوش
 رادیاپ یا هلحم هعسوت و هلحم
 یگدنز .دناد یم لیکشت ار اارهش یلصا تفاب و تخاس اا هلحم هک تفگ ناوت یم رهش رد هلحم هاگياج اب هطبار رد
  قريرط زا  ریثأرت  نريا .داد یم رارق ریثأت تحت ار نآ و هدوب کرد لباق یسوسحم روطب هلحم سایقم رد مدرم هرمزور
 و  نینکارس  یعارمتجا تالماعت و اارفس هلصاف ،هلحم سایقم رد دوجوم یرهش تامدخو تازیهجت ،اا تخاسريز عون
  ررصانع نيا .دنراد هدننک نییعت شقن نآ یریگ لکش رد هک تسا یلصا رصانع یاراد هلحم .دریگ یم لکش ناگياسما
  یرگتفا -  هرنازور یراجت زکارم ریظن) یعيزوت رصانع و (دجسم و یيادتبا هسردم ریظن ) صخاش رصانع حطس ود رد
 و  یربیبح)  دراد  یرم  لیکرشت ار  هرلحم  یدرنب ناوتتسا (یتشادهب یاادحاو و یشزرو یاا ناکم - یا هلحم کراپ -
 .(98 :1098 ،ناراکما
  لمارش ،« ینارهج یاا شتب اارهش تيريدم هيداحتا»مان هب وگاکیش رد یا هنزاس سنارفنک ،2338 رد یتيرات ظاحل هب
         ریرسفت هرنوگ ندرب ارکيرمآ نيورن نازارس رهرش طرسوت ،حالطصا نيا .دوب «رادياپ تالحم یزير همانرب»مان هب یشتب
   ترستن ترنواعم هرادا ،2220لاس رد .هدش تظافح یژولوکا کي نورد ،یقرتو دشر بسانم یناسنا طیحم کي":دش
    هدرش هریهت نامزارس نيا یارب هک یشرازگ .داد رارق دوخ راک هحولرس ار"رادياپ تالحم تخاس"راعش ،ایناتيرب یريزو
     ررگيد و شنادرنزرف ،نانکارس هدرنيآ و لاح نامز عونتم یاازاین ندروآرب :دنک یم  يرعت نینچ ار رادياپ هلحم ،تسا
       ارب فادراا هرب یباري ترسد و عورنتم یاا هنيزگ و اا تصرف داجيا و یگدنز رتزاب تیفیک داجيا رد تکراشم ؛ناربراک
 ی ارا      یرياراد تريوقت و یعارمتجا یراگزارس و دارحتا یقرت ،یعیبط طیحم اقترا ،یعیبط عبانم زا هدافتسا ندرک رتاراک
-  هرمانرب عرقاو رد یا هرلحم هعسوت :ديوگیم نینچ یاهلحم هعسوت  يرعت رد لاارتپ .Cown, 2005: 386)) یداصتقا
  رد هرتکن نيرتمهم و .(Krause, 1996: 3-4) تسا لبق زا رتدرخ و رتدودحم حطس رد ما نآ رهش هعسوت یارب یزير
   مدررم تکررش زا رتمهم هک دنک یم لزدتسا اديرولف یتح تسا یزير همانرب رد هلحم نینکاس نداد تکرش هسورپ نيا
       طياررش دوربهب ی هرنیمز رد نادنورهرش بذرج یاررب یرهش بسانم یاا تسایس هب زاین ،رهش یداصتقا یاا هنیمز رد
  یارا هيامررس نایم طابترا یاهلحم رادياپ هعسوت یياهن فدا .(Morais and Camanho, 2010: 401)دشاب یم یگدنز
    دارجيا و یدربلاک راتخارس و ت  ريوا دوربهب روظنم هب یعامتجا یاادنيارف زا هک ینعم نيدب .تسا یدبلاک و یعامتجا
 هعسوت یدیلک رصنع ،اهنآ یارب هن ،مدرم اب یزيرهمانرب رگيد ترابع هب .ددرگیم هدافتسا یتآ یااهعسوت یارب تیفرظ
  یرادرربهرهب رد (تالحم) یلحم کچوک عماوج یياناوت یاهلحم رادياپ هعسوت .(208 :1198 ،یمارتحا) تسا یاهلحم
  ررضاح  لارح رد یاهلحم تاعامتجا اي اضعا هما هک یاهنوگ هب .تسا یکيژولوکا و یناسنا ،یعیبط عبانم زا هدافتسا و
  تریلاعف و  ترسيز طیرحم  ناریم یگچراپکي ،تینما ،بولطم یگدنز ،تمالس و تشادهب رد یبسانم حوطس زا هدنيآ و
 هلحم روما یراذگاو عقاو رد یيارگهلحم و یيادززکرمت .(Kline, 1997: 4)   دنورش رادرورخرب ايوپ یداصتقا و یناسنا
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 رد لیهست و یرهش تيريدم ماظن یدمآراک و ءاقترا بجوم یاهلحم یاادحاو داجيا .تسا هلحم ناما مدرم هب یا
12 ،یدارم هاش) دش دااوخ تدم زارد رد یداصتقا عیسو یاا یيوج هفرص و یرهش روما هرادا : 9398). 
 اه شور و داوم
   زا فدا.ترسا یرلیلحت -یفیصوت شور رب ینتبم ،نآ یسررب شور و یدربراک تاقیقحت وزج ،عون رظن زا قیقحت نيا 
      رلتتم دارعبا رد رادرياپ هعرسوت یاا صخاش ساسا رب داباهم یرهش تالحم یرادياپ نازیم شجنس رضاح شاوپپ
 یا      ادرادناترسا زا هدافترسا ارب رورظنم نيدرب .ترسا یطیحم تسيز و یتشادهب ،یتامدخ ،یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا
 سپس و دندش نيودت و جارتتسا رکذلا قوف داعبا اب طبترم یاا صخاش زا مادک را لآ هديا و بولطم ريداقم ،دوجوم
 زا  ارا هداد یروآ  عرمج   ترهج سارسا نيا رب .دندش جارتتسا داباهم یرهش تالحم زا مادکرا رد صخاش را ريداقم
  یرامرشرس یلیصفت جياتن نوچما یعبانم زا هدافتسا اب هک بیترت نيدب ،تسا هدش هدافتسا ینادیم و یدانسا یاا شور
   عريزوت نیرنچما ،(9398    ) دارباهم رهرش یلیرصفت حررط ،(2398   ) دارباهم رهرش عمارج حرط ،(2398)نکسم و سوفن
   ،یدارصتقا ،یعارمتجا -  یرتیعمج ی ارا     صخارش زارین درورم تارعالطا یروآ عمج هب ینادیم تادااشم و همانشسرپ
 صخاش ود شجنس تهج اهنت هک تسا رکذ هب مزز .تسا هدش هتخادرپ یتامدخ و یطیحم تسيز ،یتشادهب ،یدبلاک
  همانرشسرپ عيزوت و یرگشسرپ هب تبسن ،هلابز عفد متسیس نودب یااراوناخ دصرد و ااراوناخ هنایاام دمآرد طسوتم
  لورمرف زا هدا فترسا  ارب  اترسار  نريا رد . ترسا هدش مادقا داباهم یرهش تالحم رد هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب
  مرجح ( یرهرش  هرقطنم 9   ارعمج) یرادرهش یتامدخ هقطنم را رد دوجوم یااراوناخ لک دادعت هب هجوت اب و نارکوک
  همانرشسرپ 209 ود  هرقطنم ،( راونارخ 00۶88)  همانرشسرپ 009  کري هقطنم :تسا هديدرگ نییعت ليذ تروص هب هنومن
09 هس هقطنم و (راوناخ 09228) 8) همانشسرپ 9   نارشراوناخ  دادرعت تبسن هب یرهش تالحم رد سپس .(راوناخ 2089
  نیرب  همانرشسرپ  هدارس  یفدارصت شور زا  هدافترسا  ارب و  صترشم  همانرشسرپ عيزوت مهس هقطنم را یااراوناخ لک زا
  درورم   روکذرم لقترسم  صخارش ود  ارهنت  ،شاوپرپ  نريا رد نوچ هک دنامن هتفگان) دندش عيزوت هلحم را یااراوناخ
 .( درشاب  یرمن  شجنرس  لرباق همانشسرپ یياياپ و یياور ،لقتسم و هناگادج لاوس ود یارب هک تسا هتفرگ رارق شجنس
  ترورص هب ینادیم تشادرب هب مادقا ،داباهم رهش  لتتم تالحم رد نیمز تمیق نیگنایم جارتتسا روظنم هب نینچما
  هدافترسا اب ادتبا شاوپپ نيا رد .ديدرگ یرهش تالحم رد دوجوم نکسم و نیمز یاا هاگنب زا نیمز تمیق یجنس رظن
      ررب دارباهم رهرش رد رادرياپ هعرسوت  لتتم یاا صخاش ،SPSS رازفا مرن رد لقتسم یا هنومن کت T.Test نومزآ زا
        مادرک رد دارباهم یرهرش تالرحم دورش صترشم ارت هدش شجنس (صخاش را لآ هديا ريداقم) نومزآ شزرا ساسا
    نونارش یرپورتنآ یراد نزو و سیسپات لدم زا یریگ هرهب اب سپس .دنرادياپان اا صخاش مادک رد و رادياپ اا صخاش
    ررظن درم هعرسوت حوطس هک تسا رکذ ناياش .تسا هدش مادقا هعلاطم دروم تالحم یدنب حطس و یدنب هبتر تالحم
  یرم هتفاي هعسوتو هتفاي هعسوت اتبسن ،هتفاي هعسوت همین ،هتفاي هعسوت رتمک ،هتفاین هعسوت ،عطس جنپ لماش شاوپپ نيا
  لدرم  قريرط زا  هرمادا رد .دنا هدش میسرت Arc Gis رازفا مرن هلیسوب یدنب حطسو یدنب هبتر یاا هشقن سپس و دنشاب
    نيدرب .ترسا هدرش هتخادرپ یرهش تالحم یرادياپ رب رثوم لماوع شجنس هب Smart PLS رازفا مرن رد ریسم لیلحت
  و یرطیحم تسيز ،یتشادهب ،یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا - یتیعمج یااریغتم میقتسم ریغ و میقتسم تارثا هک بیترت
  درورم ی ارا  صخارش هک اجنآ زا .دندش شجنس یجنایم یااریغتم نینچما و یرهش تالحم یرادياپ مدع رب یتامدخ
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   کري هرب اهنآ ليدبت و توافتم یاا سایقم اب اا صخاش نيا ندرک عمج نياربانب ،دنتسین یکرتشم سایقم یاراد هعلاطم
     ساریقم نودرب یاادرحاو هرب اا صخاش نيا هک تسا یرورض لیلد نیما هب .دشاب یمن ريذپ ناکما یبیکرت صخاش
 یاا لدم و اا لیلحت ماجنا روظنم هب اذل .(09-99 :0398 ،یرتنالک) ددرگ ماارف اهنآ ندرک عمج ناکما ات دنوش ليدبت
    ترياهن رد ارت هدرش سایقم یب ریغتم را یاا صخاش یاا هداد یطخ یزاس سایقم یب شور زا هدافتسا اب ادتبا روکذم
  صترشم    ریرسم لریلحت لدرم و یگتسبما بيرض هبساحم یارب ریغتم را یددع رادقم ،اا صخاش عمج و بیکرت اب
  .دراد  یرم نارشن ار شاوپپ رد هتفر راکب یااصخاش و ااریغتم لماک تاصتشم و اایگپيو ،8 هرامش لودج .دوش
 .دناهدش نيودت ناگدنراگن یاهناتباتک تاعلاطم یانبم رب و هدوب درادناتسا اا صخاش نيا تسا رکذ ناياش

 اهنآ یاه هداد جارختسا عبانم و لآ هدیا ریداقم ساسا رب شهوژپ هدافتسا دروم یاه صخاش و اهریغتم -1 لودج

 اا ریغتم

 هداد جارتتسا عبنم لآ هديا اا صخاش

 لآ هديا نازیم جارتتسا ذخام اي عبنم لآ هديا نازیم

 یعامتجا -یتیعمج

     مکاررت حطرس سارسا ررب ،راتکا رد رفن 220 ینوکسم صلاخ مکارت
 داباهم رهش یارب هدش هتفرگ رطن رد طسوتم

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط (2398) داباهم عماج حرط
(9398) 

      هرک رورشک راونارخ درعب (ارمن) دم ساسا رب  راوناخ دعب
    ود رثکادرح دادرعت هرب ااراوناخ ليامت رگنایب
 9/9  روررشک رد راوناررخ دررعب ،ت ررسا دررنزرف
 .تسا هدش هبساحم

 (2398) ناريا رامآ زکرم (2398) ناريا رامآ زکرم

 (2398) ناريا رامآ زکرم  تسا یهيدب و یرورض یرما نکسم هب راوناخ را یسرتسد ینوکسم دحاو را رد راوناخ 8 ینوکسم دحاو رد راوناخ مکارت

   سارسا ررب یلاع شزومآ هنیمز رد ناهج رترب روشک 20 نیگنایم دصرد ۶9 یلاع شزومآ ناگدرک لیصحت
 (0820) (OECD) یداصتقا هعسوت و یراکما نامزاس شرازگ

 (2398) ناريا رامآ زکرم

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب یفنم هب هجوت اب) دح نيرتنیياپ رفص یريذپ رجاهم

    حررط داهنرشیپ سارسا رب ،راتکا رد رفن 228 تیعمج مکارت
 (طسوتم مکارت حطس رد) داباهم رهش یلیصفن

     دارباهم رهرش یلیرصفت حررط و (2398 ) دارباهم رهش عماج حرط
(9398) 

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 نادرم یداوساب دصرد

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 نانز یداوساب دصرد

 رفن دص را هب سرادم دادعت تبسن
 

     شیرپ ود لدارعم ،ررفن درص را یا رب 212/2
  هلحم را یارب ناتسبد کي و یناتسبد

     یرضارا یربرارک یاادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398      ،یدرمحمروپ) :نورچما یعبارنم دریکات درورم
 .(2398 ،هعیش) و (0398

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 رفن دص را هب دجاسم دادعت تبسن
 

   دجرسم کري لداعم ،رفن دص را یارب 102/2
  هلحم را یارب

     یرضارا یربرارک یاادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398      ،یدرمحمروپ) :نورچما یعبارنم دریکات درورم
 .(2398 ،هعیش) و (0398

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 رفن دص را هب یگنارف زکارم دادعت تبسن
 

     زرکرم کري لدارعم ،ررفن دص را یارب 102/2
  هلحم را یارب یگنارف

 ی رضارا ی ربرارک ی  اادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398 ،ی  درمحمروپ) :نورچما ی عبارنم د ری کات درورم
98 ،هعیش) و (0398 23). 

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 یداصتقا

  هرب لاعف تیعمج تبسن) لاعف تیعمج خرن
 (تیعمج لک

 ساسا رب یداصتقا هعسوت هنیمز رد ناهج رترب روشک 20 نیگنایم دصرد 2/22
 (0820) (OECD) یداصتقا هعسوت و یراکما نامزاس شرازگ

 (2398) ناريا رامآ زکرم

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 نانز لاغتشا خرن

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 نادرم لاغتشا خرن

   رثکادرح ارب یرفن راهچ راوناخ کي ساسا رب لفکت راب
 نيا یامن اي دم) راوناخ تسرپرس و دنزرف ود
  لدارعم رثکادح لفکت راب ،(روشک رد صخاش
 تسا هدش هبساحم 9

 (2398) ناريا رامآ زکرم (2398) ناريا رامآ زکرم شرازگ ساسا رب ناگدنراگن تابساحم

 (2398) ناريا رامآ زکرم دشاب یم هیلوا قوقح زا نکسم هب راوناخ را یسرتسد رفص (دصرد) نکسم دقاف راوناخ

    لآ هدريا نازریم اذرل تسا یفلتتم طيارش عبات نیمز هنیهب تمیق ناموت 2222200 نیمز تمیق
   لا هدريا ناورنع هي نیمز یلحم تمیق نيرتزاب و هدوبن حرط لباق
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد

  زا ناگدررنراگن یجنررس رررظن
 نکررسم و نیررمز یاررا هاررگنب
 (0398) تالحم رد دوجوم

 ی ارا کاد نیگنایم یانبم رب ،لاير22222219 هنایاام طسوتم دمآرد نازیم
 روشک یدمآرد (مشش و مجنپ) طسوتم

 (0398) همانشسرپ عيزوت (2398) ناريا رامآ زکرم شرازگ ساسا رب ناگدنراگن تاباسحم

 یدبلاک

  ،هرلحم یشزومآ ،ینوکسم یاا یربراک هنارس
 ،هررلحم یتامدررخ و یراررجت ،هررلحم یررشزرو

 :عرربرم رررتم بررسح رررب لآ هدرريا یاررا هنارررس
 ،(2/8 :هرررلحم یرررشزومآ) ،(22 :ینوکرررسم)

 ی رضارا ی ربرارک ی  اادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398 ،ی  درمحمروپ) :نورچما ی عبارنم د ری کات درورم

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 
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 ،یباذررم ،زبررس یاررضف ،یتررشادهب ،یررگنارف
 رباعم و لقن و لمح ،طلتتم
 

 :هلحم یتامدخ و یراجت) ،(2 :هلحم یشزرو)
 یاضف) ،(0/8 :یتشادهب) ،(1/2 :یگنارف) ،(2
 ،(2/0  :طلتررتم) ،(1/2  :یباذررم) ،(2 :زبررس
 .(20 :رباعم) و (2 :لقن و لمح)

 .(2398 ،هعیش) و (0398
 

  جردرنم درادناتسا ساسا رب طسوتم مکارت رد کیکفت باصن دح عبرم رتم 220 ینوکسم نیمز تحاسم نیگنایم
    ،هرنيزگ روارشم نیرسدنهم) ،(2398   ،هعیرش) نورچما یعبانم رد

98  .(2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم) و (93

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 یلیصفت حرط رد جردنم طسوتم مکارت اب ینوکسم قطانم طباوض عبرم رتم 208 ینوکسم یانب ريز طسوتم
   نیرسدنهم) (ررتم 220  :تارعطق کیکفت باصن دح) داباهم رهش
 (9398 ،هنيزگ رواشم

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دص رد 228 (دصرد) امن یاراد نامتخاس

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 (دصرد) هزاس یاراد یاا نامتخاس

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب تبثم هب هجوت اب) دح نيرتزاب دصرد 228 (دصرد) لوبق لباق و زاسون نامتخاس

سيز
 یطیحم ت

      ررا یاررب لدارعم ،ررفن درص را یارب 212/2 رفن دص را هب کراپ دادعت تبسن
 اي زکرم یارب زین کراپ کي و کراپ کي یوک
 ود لقادح اب هلحم کي) هلحم یتامدخ روحم
 .(یوک

 ی رضارا یربرا رک ی  اادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398 ،ی  درمحمروپ) :نورچما ی عبارنم د ری کات درورم
 .(2398 ،هعیش) و (0398
 

    دارباهم رهرش یلیرصفت حرط
(9398) 

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب یفنم هب هجوت اب) دح نيرتنیياپ رفص یااگ راک و یتعنص یربراک هنارس

 (0398) همانشسرپ عيزوت (صخاش ندوب یفنم هب هجوت اب) دح نيرتنیياپ رفص هلابز عفد متسیس نودب یااراوناخ دصرد

  ددرع 08  لدارعم    ،ررفن درص ررا یارب 929/2 رفن دص را هب هلابز نزاتم دادعت تبسن
 هررلحم رررا یارررب یرررتیل 2288 هررلابز نزررتم
   رد هرلابز دریلوت هنارس ساسا رب هکنيا حیضوت
     هرلابز نزرتم کري ررفن 229   ررا یاررب ،رهش
 .تسا هدش داهنشیپ یرتیل 2288

      طرسوت هدرش حررطم درادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 دنامررسپ عماررج حرررط) 2398 ،شياررمآ لیررش رواررشم نیررسدنهم
 .(داباهم ناتسرهش

 ناگدنراگن ینادیم تادااشم
(0398) 

     برررش بآ هکبرش درقاف یاراراوناخ درصرد
 یرهش

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب یفنم هب هجوت اب) دح نيرتنیياپ رفص

 (2398) ناريا رامآ زکرم (صخاش ندوب یفنم هب هجوت اب) دح نيرتنیياپ رفص بالضاف عفد متسیس نودب راوناخ دصرد

 یتازیهجت و یتامدخ

   سرناژآ کري لداعم ،رفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب یسکات سناژآ دادعت تبسن
  هلحم را یارب یسکات

 (0398) ینادیم تادااشم (8398،موب سراپ رواشم نیسدنهم)

     هررياد کري لدارعم ،ررفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب یناشن شتآ هرياد دادعت تبسن
  هلحم را یارب یناشن شتآ

 (0398) ینادیم تادااشم (2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم)

  ررتفد ک   ري لدارعم ،ررفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب یمسر دانسا رتفد دادعت تبسن
  هلحم را یارب

 (0398) ینادیم تادااشم (8398،موب سراپ رواشم نیسدنهم)

  ررتفد ک ري   لدارعم ،ررفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب همیب رتافد دادعت تبسن
  هلحم را یارب همیب

 (0398) ینادیم تادااشم (8398،موب سراپ رواشم نیسدنهم)

 گنیکراپ کي لداعم ،رفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب یمومع گنیکراپ دادعت تبسن
  هلحم را یارب یا هلحم یمومع

 (0398) ینادیم تادااشم ناگدنراگن تابساحم و (2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم)

  ررا هب یحيرفت و یشزرو زکرم دادعت تبسن
 رفن دص

   کري لقادرح لداعم ،رفن دص را یارب 022/2
     و یررحيرفت زررکرم کرري و یررشزرو زررکرم
  هلحم را رد یلحم یمرگرس

 ی رضارا ی ربرارک ی  اادرادناترسا سارسا رب ناگدنراگن تابساحم
 ،یرارريز) ،(2398 ،ی  درمحمروپ) :نورچما ی عبارنم د ری کات درورم
 .(2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم) و (2398 ،هعیش) ،(0398

 (0398) ینادیم تادااشم

  هارگياج کي هلحم ود را یارب لداعم ،282/2 رفن دص را هب تخوس هاگياج دادعت تبسن
  .تخوس

   یعبارنم رد دورجوم یاادرادناتسا ساسا رب ناگدنراگن تابساحم
  .(2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم) و (2398 ،هعیش) نوچما

 (0398) ینادیم تادااشم

   درص ررا هب زادرپ دوخ هاگتسد دادعت تبسن
 رفن

 هاگتسد ددع 2 لداعم ،رفن دص را یارب 88/2
  هلحم را یارب زادرپ دوخ

     کرناب تارشرازگ) هزورح نريا رد ناهج رترب یااروشک نیگنایم
 .(0820 ،یناهج

 (0398) ینادیم تادااشم

 ینامرد -یتشادهب
 هناخوراد کي لداعم ،رفن دص را یارب 102/2 رفن دص را هب هناخوراد دادعت تبسن            

  هلحم را یارب
 (0398) ینادیم تادااشم ناگدنراگن تابساحم و2398 ،یدمحمروپ

    کرري لداررعم ،رررفن دررص رررا یارررب 102/2 رفن دص را هب هاگشيامزآ دادعت تبسن
  هلحم را یارب هاگشيامزآ

 و 2398 ،سراپ ناهج شقن رواشم نیسدنهم ،2398 ،یدمحمروپ
 .ناگنراگن تابساحم

 (0398) ینادیم تادااشم

 کرري لد  اررعم ،رررفن دررص رررا یارررب 102/2 رفن دص را هب کینیلک دادعت تبسن
  هلحم را یارب هاگشيامزآ

 ،2398 ، سرارپ ناهج شقن رواشم نیسدنهم ،2398 ،یدمحمروپ
 .ناگنراگن تابساحم و 2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم

 (0398) ینادیم تادااشم

    کرري لداررعم ،رررفن دررص رررا یارررب 102/2 رفن دص را هب تشادهب زکارم دادعت تبسن
  هلحم را یارب هاگشيامزآ

 ،2398 ، سرارپ ناهج شقن رواشم نیسدنهم ،2398 ،یدمحمروپ
 .ناگنراگن تابساحم و 2398 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم

 (0398) ینادیم تادااشم

 20/08 لداعم ،رفن دص را یارب کشزپ 29/2 رفن دص را هب کشزپ دادعت تبسن
 قباررطم نازرریم نرريا -هررلحمرا یارررب کررشزپ
  رازرا را یازا هب کشزپ 2/9 هک نآ درادناتسا
  .تسا هدش هبساحم تسا رفن

  شزورمآ و نامرد ،تشادهب ترازو یناسر عالطا و یربخ هاگياپ
 .ناگدنراگن تابساحم و2398 ،یکشزپ

 (0398) ینادیم تادااشم



 133 ... رثوم لماوع لیلحت و یرادیاپ نازیم شجنس

  و درمحاروپ ؛1098  ،یلئارسم و یبیبح هلمج زا)  لتتم یملع عبانم رد هلحم یتیعمج رامش هک تسا حیضوت هب مزز
   ترسا هدرش هتفرگ رظن رد 2220 رثکادح ات رفن 2210 لقادح زا (2398 ،یدمحمروپ ؛0398 ،یرايز ؛2198 ،ناراکما
    هدريا یرضرف هرلحم ،رهش نيا رد یرفن 2222 ريز تالحم هجوت لباق دادعت و داباهم رهش ندوب مادنا هنایم هجوت اب هک
 هلحم کي تیعمج لقادح ار نازیم نيا یلئاسم و یبیبح هکيروط هب .تسا هدش هتفرگرظن رد رفن 2229 تیعمج اب لآ
 .(0 :1098 ،یلئاسم و یبیبح )دنناد یم (رتکچوک یاارهش رد هپيو هب)
 شهوژپ ورملق
  رهرش نآ زکرم .تسا هدش عقاو ناتسا بونج رد هک تسا یبرغ ناجيابرذآ ناتسا یاهناتسرهش زا یکي داباهم ناتسرهش
   عرقاو یناترساوک یا  هرقطنم رد داباهم ناتسرهش ،دراد هلصاف رتمولیک 808 تسا ناتسا زکرم هک هیمورا اب و تسا داباهم
  زا نآ بیرش هک تسا هتفاي رارقتسا کچوک و ضرع مک یاهگلج رد داباهم هناخدور لحاسرب داباهمرهش اما تسا هدش
 9  و هرقیقد 92 و هجرد 22 رد داباهم رهش .تسا رتم 2098 ايرد حطس زا نآ عافترا و دباي یم شيازفا لامش هب بونج
   ناترسرهش لرک تحاسم و هدش عقاو یلامش ضرع هیناث 9 و هقیقد ۶2 و هجرد ۶9 و چيونيرگ راهنلا  صن یقرش هیناث
       یطاربترا یارهاار ناریم و هریمورا هرچايرد یربرغ بونج رد ندش عقاو هطساو هب رهش نيا تسا عبرم رتمولیک 22۶2
   ناترسا هرس یاهاار یقالت لحمو هدوب رادروخرب یصاخ تیعقوم زا تشدرسو هدقن،ناکوب ،باودنایم ،هیمورا یاارهش
 :2398      ،ارنب و رهرش شرقن اريوپ روارشم نیسدنهم) دوش یم بوسحم ناتسدرک و یقرش ناجيابرذآ و یبرغ ناجيابرذآ
28). 

 
 7931 ،ناگدنراگن :عبنم .روشک و ناتسا رد داباهم رهش تیعقوم هشقن -1لکش

  حررش هب اهنآ تحاسم و تیعمج هک دشاب یم داباهم یرهش هیحان تشا زا هلحم ۶0 لماش شاوپپ نيا یرامآ هعماج
    رد هرکنآ ترلع هرب 1 و 0 ،2 یحاون رد عقاو رهش یداهنشیپ تالحم زا یخرب تسا رکذ ناياش .تسا (0 لودج) ليذ
 .دنا هدش فذح شاوپپ نيا هعلاطم دروم تالحم عومجم زا دندوب تیعمج دقاف دوجوم عضو
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 اه هلحم کیکفت هب داباهم رهش حطس رد تیعمج یلک مکارت و تیعمج ،تحاسم .2 لودج
 رهش لک هب هلحم تحاسم تبسن رهش لک هب هلحم تیعمج تبسن (راتکا) تحاسم تیعمج هلحم  يدر
 22/2 88/2 83/23 38918 8هیحان 8 هلحم 8
 92/2 2/2 98/2۶ 090۶ 8هیحان 0 هلحم 0
 22/2 12/2 2۶/388 21098 0 هیحان 8 هلحم 9
 82/2 92/2 ۶0/89 3022 0 هیحان 0 هلحم 2
 92/2 ۶2/2 88/0۶ 88828 0 هیحان 9 هلحم 2
 02/2 92/2 89/22 0002 9 هیحان 8 هلحم ۶
 02/2 02/2 00/19 2319 9 هیحان 0 هلحم 0
 92/2 22/2 21/1۶ 2010 9 هیحان 9 هلحم 1
 ۶2/2 02/2 93/۶98 2009 9هیحان 2 هلحم 3
 22/2 82/2 81/21 1338 9 هیحان 2 هلحم 28
 02/2 02/2 02/۶2 81288 2 هیحان 8 هلحم 88
 92/2 22/2 09/8۶ ۶221 2هیحان 0 هلحم 08
 22/2 32/2 28/808 23098 2 هیحان 9 هلحم 98
 ۶2/2 22/2 18/038 8۶20 2 هیحان 2 هلحم 28
 02/2 92/2 82/19 1912 2 هیحان 8 هلحم 28
 02/2 20/2 00/02 2309 2 هیحان 0 هلحم ۶8
 82/2 02/2 ۶0/29 ۶010 2 هیحان 9 هلحم 08
 22/2 82/2 31/20 2038 2هیحان 2 هلحم 18
 92/2 82/2 80/02 1000 2 هیحان 2 هلحم 38
 22/2 22/2 ۶2/93 009 2 هیحان 0 هلحم 20
 22/2 88/2 10/۶3 08288 ۶ هیحان 8 هلحم 80
 32/2 ۶2/2 20/218 23018 ۶ هیحان 0 هلحم 00
 02/2 82/2 28/22 8228 0هیحان 8 هلحم 90
 92/2 22/2 2۶/12 921 0 هیحان 0 هلحم 20
 02/2 02/2 20/12 2982 0 هیحان 2 هلحم 20
 02/2 22/2 39/2۶8 8۶۶ 1 هیحان 8هلحم ۶0

 .(2398) ناريا رامآ زکرم یلیصفت یرامشرس جياتن ساسا رب ناگدنراگن یرگنزاب اب 9398،هنيزگ رواشم نیسدنهم :ذخأم

   جیاتن و اه هتفای

 داباهم رهش حطس رد هعلاطم دروم یاه صخاش یرادیاپ یلک تیعضو شجنس
    هرب صخارش ررا یارب هدش جارتتسا درادناتسا و لآ هديا ريداقم ساسا رب ،T.Test نومزآ زا هدافتسا اب شتب نيا رد
  ارب    .ترسا هدرش مادرقا رادياپ هعسوت یاا صخاش رد داباهم رهش یلک تیعضو شجنس هب تبسن ،نومزآ شزرا ناونع
  رد ارهنت ،T     ريدارقم ،هرعلاطم درورم صخارش 92  نیرب زا هک دوش یم صتشم (9) لودج رد جدنم یاا هتفاي هدااشم
 و    یرارجت یربرارک هناررس ،ینوکسم یربراک هنارس ،یگنارف زکارم دادعت ،دجاسم دادعت ،تیعمج مکارت یاا صخاش
  هناررس  ،ینوکرسم  یارنب  رريز  ،ینوکرسم  نیرمز تحاسم ،زبس یاضف یربراک هنارس ،یتشادهب یربراک هنارس ،یتامدخ
  رتارفد  دادرعت  ،یرسکات  سرناژآ دادعت ،هلابز نزاتم دادعت ،(رهش حطس رد یربراک نيا نیياپ نازیم) یااگراک و یتعنص
 لآ   هدريا ريدارقم هب تبسن ،(صخاش ۶8 دادعت هب) تشادهب زکارم دادعت و تخوس هاگياج دادعت ،گنیکراپ دادعت ،همیب
     رهرش تراربع هرب .دنترسا نآ اب (راد ینعم فالتخا دقاف) حطسما اي رتزاب شزرا یاراد (8 لودج رد جردنمَأ) نومزآ
  رد (ارا       صخارش تريرثکا) دراورم هریقب رد و درریگ یرم راررق رادياپ تیعضو رد روکذم یاا صخاش ایح زا داباهم
 .دراد رارق رادياپان تیعضو
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 صخاش ره لآ هدیا ریداقم هب تبسن هعلاطم دروم یاه صخاش یارب T.Test نومزآ جیاتن -2 لودج

 تیعضو یراد ینعم T هرامآ  صخاش تیعضو یراد ینعم T هرامآ  صخاش

 یعامتجا

 رادياپان ۶22/2 313/0 8*ینوکسم صلاخ مکارت

 همادا -یدبلاک

 رادياپان 222/2 -002/1 لقنولمحیربراکهنارس
 رادياپان 222/2 -331/88 رباعم یربراک هنارس رادياپان 222/2 822/2 *راوناخ دعب
 رادياپ 228/2 -802/8 ینوکسم نیمز تحاسم رادياپان 222/2 121/۶ *ینوکسم دحاو رد راوناخ مکارت
 رادياپ 02۶/2 202/2 ینوکسم یانب ريز رادياپان 222/2 -۶10/09 یلاع شزومآ ناگدرک لیصحت
 رادياپان 822/2 -2۶0/9 امن یاراد نامتخاس رادياپان 222/2 ۶92/88 *یريذپ رجاهم
 رادياپان 222/2 -۶2۶/80 هزاس یاراد نامتخاس رادياپ ۶02/2 -۶۶9/0 *تیعمج مکارت
 رادياپان 222/2 -202/99 لوبقلباق وزاسوننامتخاس رادياپان 222/2 -۶38/08 نادرم یداوساب
 رادياپان 222/2 -022/28 نانز یداوساب

سيز
 یطیحم ت

 رادياپان 222/2 -932/08 کراپ دادعت
 رادياپ 312/2 1۶0/8 *یااگراکویتعنص هنارس رادياپان 222/2 -108/22  سرادم دادعت
 رادياپان 322/2 081/0 *هلابزعفدمتسیسنودبراوناخ رادياپ 228/2 880/8   دجاسم دادعت
 رادياپ 209/2 ۶22/8 هلابز نزاتم دادعت رادياپ 201/2 -200/2  یگنارف زکارم دادعت

 یداصتقا

 رادياپان 122/2 2۶1/0 *یرهش بآ دقاف راوناخ رادياپان 222/2 -080/1 لاعف تیعمج
 رادياپان 082/2 2۶2/0 *بالضاف عفد نودب راوناخ رادياپان 222/2 -190/۶۶0 نانز لاغتشا خرن
 رادياپان 222/2 -202/90 نادرم لاغتشا خرن

 یتازیهجت و یتامدخ

 رادياپ 292/2 029/0 یسکات سناژآ دادعت
 رادياپان 222/2 -392/28 یناشن شتآ تازیهجت دادعت رادياپان 222/2 230/۶ *لفکت راب
 رادياپان 222/2 -122/2 یمسر دانسا رتفد دادعت رادياپان 222/2 192/28 *(دصرد) نکسم دقاف راوناخ
 رادياپ 002/2 829/0 همیب رتافد دادعت رادياپان 222/2 -289/08 نیمز تمیق
 رادياپ 229/2 -203/2 هلحم گنیکراپ دادعت رادياپان 222/2 -39۶/90 هنایاام طسوتم دمآرد نازیم

 یدبلاک

 رادياپان 222/2 -213/28 یشزرو زکرم دادعت رادياپ 338/2 209/8 ینوکسم یربراک هنارس
 رادياپ 0۶9/2 303/2 تخوس هاگياج دادعت رادياپان 222/2 -202/2 هلحم یشزومآ یربراک هنارس
 رادياپان 222/2 -212/2 زادرپ دوخ هاگتسد دادعت رادياپان 222/2 -391/88 هلحم یشزرو یربراک هنارس
 رادياپ 022/2 900/2 هلحم یتامدخیراجتیربراکهنارس

 ینامرد – یتشادهب

 رادياپان 822/2 -22۶/9 هناخوراد دادعت
 رادياپان 222/2 -809/08 هاگشيامزآ دادعت رادياپان 222/2 -0۶0/۶ هلحم یگنارف هنارس
 رادياپان 222/2 -203/28 کینیلک دادعت رادياپ 2۶2/2 -212/2 هلحم یتشادهب یربراک هنارس
 رادياپ 111/2 -028/2 تشادهب زکارم دادعت رادياپ 389/2 -182/8 هلحم زبس یاضف یربراک هنارس
 رادياپان 222/2 -۶۶۶/0 کشزپ دادعت رادياپان 222/2 -020/0 هلحم یباذم یربراک هنارس
 رادياپان 222/2 -301/92 طلتتم یربراک هنارس

 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم
 رادیاپ هعسوت یاه صخاش ساسا رب هعلاطم دروم تالحم یدنب هبتر

      لیکرشت :زا درنترابع سیرسپات لرحارم هرک تسا هدش هدافتسا سیسپات لدم زا تالحم یدنب هبتر یارب شتب نيا رد 
  یرپورتنآ شور هب یاد نزو ساسا رب نوزوم سایقم یب سيرتام لیکشت ،سایقم یب سيرتام لیکشت ،میمصت سيرتام
  هربتر تياهن رد و هنيزگ نيرتدب و هنيزگ نيرتهب زا هلصاف نییعت ،یفنم لآ هديا و تبثم لآ هديا ندرک صتشم ،نوناش
 (9 )لودرج رد   صخارش هترسد شش یاا صخاش یارب هدش هراشا لحارم جياتن ريز رد .روکذم هلصاف ساسا رب یدنب
 .تسا هدش هداد ناشن

 

 

                                                           
 ریداقم هن دنتسه تیبولطم و شزرا یاراد اهنآ رد T هرامآ یفنم ریداقم اذل ،دنراد یفنم یوس و تمس هک دنتسه یاه صخاش (*) راد هراتس دراوم 1
 .تبثم
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 یقیفلت و هناگ شش صخاش رد اهنآ یدنب هبتر و داباهم یرهش تالحم سیسپات تارمن -3 لودج

الحم
 ت

 یقیفلت یتشادهب یتامدخ یطیحم تسيز یدبلاک یداصتقا  یعامتجا

یسپاتهرمن
 س

 هبتر

یسپاتهرمن
 س

 هبتر

یسپات هرمن
 س

 هبتر

یسپات هرمن
 س

 هبتر

یسپاتهرمن
 س

 هبتر

یسپات هرمن
 س

 هبتر

یسپات هرمن
 س

 هبتر

8 -8 212/2 ۶0  222/2 3  082/2 90  190/2 20  092/2 18  322/2 08  202/2 80 
0 -8 218/2 ۶8  ۶12/2 2  009/2 0  ۶۶0/2 28  ۶32/2 08  020/2 2  3۶9/2 2 
8-0 208/2 00  322/2 98  292/2 28  21۶/2 80  282/2 20  202/2 28  382/2 20 
0-0 322/2 0  23۶/2 0  288/2 1  000/2 88  922/2 0  822/2 8  231/2 8 
9-0 000/2 98  011/2 8  328/2 2  ۶00/2 3  ۶28/2 0  222/2 0  311/2 0 
8-9 108/2 08  290/2 90  088/2 0  000/2 98  120/2 2  298/2 1  020/2 ۶ 
0-9 820/2 28  280/2 20  032/2 28  000/2 1  809/2 2  209/2 2  19۶/2 9 
9-9 308/2 80  000/2 20  202/2 38  220/2 08  202/2 00  902/2 98  ۶88/2 38 
2-9 200/2 08  ۶۶0/2 00  098/2 ۶  220/2 ۶8  229/2 9  222/2 18  ۶28/2 20 
2-9  810/2 ۶  088/2 ۶0  032/2 88  922/2 20  300/2 ۶  222/2 18  828/2 28 
8-2  832/2 20  222/2 28  222/2 28  9۶0/2 28  922 2/ 08  ۶12/2 88  008/2 18 
0-2  388/2 90  282/2 1  182/2 00  000/2 08  002/2 90  182/2 28  198/2 ۶8 
9-2  ۶28/2 20  2۶2/2 28  202/2 80  020/2 18  222/2 ۶8  082/2 08  822/2 90 
2-2  300/2 0  082/2 08  228/2 2  102/2 ۶0  202/2 28  208/2 3  838/2 0 
8-2  920/2 28  222/2 0  292/2 ۶8  210/2 0  292/2 38  928/2 28  08 2/2 28 
0-2  220/2 1  392/2 28  222/2 08  030/2 2  ۶02/2 80  222/2 18  898/2 08 
9-2  ۶00/2 88  00 9/2 80  228/2 3  230/2 2  028/2 88  222/2 18  2۶8/2 88 
2 -2  229/2 2  029/2 38 222/2 98  221/2 9  228/2 00  222/2 18  2۶8/2 08 
2-2  809/2 2  ۶۶8/2 20  002/2 8  010/2 ۶  102/2 20  222/2 18  028/2 28 
0-2  ۶09/2 9  902/2 ۶8  222/2 ۶0  200/2 28  222/2 ۶0  2 22/2 18  222/2 20 
8-۶  828/2 18  2۶2/2 08  302/2 08  390/2 38  028/2 3  ۶98/2 0  ۶18/2 1 
0-۶  098/2 20  839/2 18  982/2 20  28۶/2 90  022/2 20  282/2 ۶8  282/2 ۶0 
8-0  820/2 3  32۶/2 9  902/2 20  ۶81/2 0  212/2 98  8۶8/2 ۶  18 0/2 3 
0-0  12۶/2 8  902/2 2  002/2 18  021/2 8  008/2 28  082/2 9  ۶29/2 2 
2-0  290/2 28  0۶2/2 88  ۶82/2 20  02۶/2 00  202/2 28  222/2 18  022/2 00 
8-1  228/2 38  222/2 ۶  229/2 9  082/2 20  ۶22/2 8  222/2 18  228/2 98 

 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم
     و یرارجت زرکرم رد هدرش عرقاو و یزکرم تالحم رتزاب یرادياپ زا یکاح یقیفلت یاا صخاش رد تالحم یدنب هبتر
       تالرحم) هرس هریحان زا ود هرلحم و ود هریحان زا هرس و ود تالحم :زا دنترابع تالحم نيا .تسا داباهم رهش یرادا
 ینایم و یميدق یاا تفاب ءزج ظاحل هب روکذم تالحم .موس ات لوا یاا هبتر ناونع هب ،(نمهب 00 و یيافو ،یرادرهش
  ،یفارب وتپ یاا هلحم) شش هیحان زا ود و جنپ هیحان زا تفا ،ود هیحان زا کي تالحم نینچما .دنشاب یم داباهم رهش
  ،مرارهچ و تسیب لزان یاا هبتر رد هک دنشاب یم داباهم یرهش تالحم نيرترادياپان (پت تشپ و یرادرهش یاا نیمز
   رهرش یرشاوح رد اهنآ یریگرارق ،روکذم رادياپان تالحم کرتشم هجو .دنا هتفرگ رارق مششو تسیب و مجنپ و تسیب
 ود را (هتفاي لکش رییغت یاتسور) شش هیحان زا ود و ود هیحان زا کي هلحم ود .تسا بسانمان یفارگوپوت و بیش اب
        لرحم ،جنرپ هریحان زا ترفا هرلحم هرک ترسنآ تیماا زياح هتکن اما دشاب یم داباهم رهش نیشن هیشاح تالحم وزج
  زا یرادرورخرب لیلد هب  افرص هک هلحم نيا .تسا داباهم رهش سیسات هزات تالحم زا و یداصتقا هفرم تاقبط تنوکس
     تامدرخ و تارناکما نيررتمک زا ،ترسا هتفرگ رارق هجوت دروم یتاقبط ینيزگ یيادج نینچما و بسانم رظنم و ديد



 933 ... رثوم لماوع لیلحت و یرادیاپ نازیم شجنس

      کري ارت درنک یرم شرقن یافيا یرهش هفرم هقبط تنوکس یارب هدودحم کي روظنم هب رتشیب و هدوب رادروخرب یرهش
   .رادياپ و ايوپ هلحم
 اه صخاش لآ هدیا ریداقم هب تبسن داباهم یرهش تالحم یرادیاپ حوطس لیلحت
    ررا لآ هدريا و درادناترسا ريداقم ساسا رب هک) یضرف لآ هديا هلحم ندرک ظاحل اب ،داباهم یرهش تالحم یدنب حطس
 ی ارا        صخارش زا مادرکرا رد تالرحم سیرسپات تاررمن هرکيروط هرب تسا هتفرگ تروص (تسا هدش حرط صخاش
      هترسد (هرتفاي هعرسوت و هرتفاي هعرسوت  اتبسن ،هتفاي هعسوت همین ،هتفاي هعسوت رتمک ،هتفاین هعسوت) هقبط جنپ رد یرادياپ
     حطرس رد دارباهم رهرش تالرحم یمامت یداصتقا یاا صخاش رد هک دنتخاس صتشم هدمآ تسدب جياتن .دندش یدنب
 یاا صخاش رد ار داباهم رهش یساسا و یدج یاا یتساک و اا  عض هلاسم نيا هک دنراد رارق رادياپان و هتفاین هعسوت
    ار یدارصتقا تکرارشم و درمآرد ،(نانز یارب صخزاب) یلغش یاا تصرف دوبمک دننام یدراوم رد هپيو هب ،یداصتقا
  (هرلحم ۶0 زا هلحم 80) داباهم یرهش تالحم رتشیب هک دنداد ناشن جياتن زین یعامتجا یاا صخاش رد .داد یم ناشن
  ارهنت و .(هتفاي هعسوت رتمک هلحم 28 و هتفاین هعسوت هلحم 88) دنراد رارق هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت حوطس رد
  رد هرک 0-0   تالرحم زا درنترابع هلحم ود نيا .دنراد رارق هتفاي هعسوت حطس و هتفاي هعسوت  اتبسن حوطس رد هلحم ود
    رد طرسوتم تارقبط تنوکرس اب هک تسا یسیسات هزات تالحم زا هک 0-0 هدش عقاو رهش یرادا یراجت بلق و زکرم
  نیرب زا هک تخاس صتشم یدبلاک یاا صخاش رد تالحم یدنب حطس نینچما .تسا هدش عقاو رهش یقرش هیشاح
      .درنراد راررق هرتفاي هعرسوت ررتمک حطسرد زین هلحم 9 و هتفاین هعسوت حطس رد هلحم 20 داباهم رهش هناگ ۶0 تالحم
  ارب ی ارا ربراک زا یهجوت لباق دادعت هکنآ لیلد هب زین 2-2 هلحم و هتفاي هعسوت اتبسن حطس رد زین 1-8 و 8-0 تالحم
     رارقترسا نآ هربل رد ... و یرگنارف و یرشزومآ زکارم ،یرنا -یگنارف عمتجم ،(تلم) رهش کراپ دننام یرهش سایقم
 ی ارا        صخارش رد تالرحم یرادرياپ تیعرضو یرسررب .ترسا دارباهم رهش رادياپ و هتفاي هعسوت هلحم اهنت ،دنا هتفاي
      هرب ،دراد دارباهم یرهرش تالرحم رترشیب یگتفاین هعسوت زا ناشن روکذم یاا صخاش دنناما زین یتازیهجت و یتامدخ
   حوطرس رد هرلحم 9  هرلحم ا   رهنت و درنراد راررق هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت حوطس رد یرهش هلحم 38 هکيروط
  هرلحم و رهش یرادا و یراجت ،یتامدخ زکرم ناونع هب 0-0 هلحم ود .دنریگ یم رارق هتفاي هعسوت  اتبسن و هتفاي هعسوت
        یرسکات سرناژآ و تخورس هارگياج عورن زا یددرعتم تازریهجت و تامدخ زا ،نیياپ یتیعمج مکارت مغریلع هک 8-1
 ی ارا   صخارش رد ،روکذرم ی ارا   صخارش فالرخ رب .دنراد رارق رادياپ و هتفاي هعسوت  الماک حطس رد تسا رادروخرب
    رد دارباهم یرهرش تالرحم زا هلحم 20 دادعت هکيروط هب تسا رت رادياپ داباهم رهش تالحم تیعضو یطیحم تسيز
  عرمجت ل ریلد هب رتشیب ،1-8 و 2-2 ،9-2 تالحم نیب نيا رد .دنریگ یم رارق هتفاي هعسوت و هتفاي هعسوت  اتبسن حوطس
   هرلحم رد درنامن هتفگان .دنریگ یم رارق رادياپان و هتفاین هعسوت الماک حطس رد اا نآ رد یااگراک و یتعنص یاا یربراک
     یرادرياپان ررب زرین نیرشن هیشاح یاا هدودحم دوجو ،یااگراک و یتعنص راگزاسان یاا یربراک رارقتسا رب هوالع 2-2
     بآ مترسیس زا یرادرورخرب درننام یدراورم رد  ارا  هدودرحم نيا هکارچ ،تسا هتشاذگ یفعاضم تارثا یطیحم تسيز
     رادرياپان حوطرس زرین یترشادهب یاا صخاش رد نینچما .دنا هارما یياسران و  عض اب هلابز و بالضاف عفد ،یرهش
      حوطرس رد دارباهم یرهرش تالرحم زا هرلحم 20 دادعت هکيروط هب دریگ یم رب رد ار داباهم رهش تالحم مظعا شتب
  لیکرشت ار داباهم رهش یزکرم تالحم هک 0-0 ،0-9 تالحم نیب نيا رد .دنراد رارق هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت
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   یرادورخرب و نیيارپ رایسب یتیعمج مکارت تلع هب 0-0 هلحم و هتسباو و ینامرد یاا یربراک عمجت لیلد هب دناد یم
        سارسا ررب یرهرش تالرحم یدرنب حطرس ،ررخآ رد .دنریگ یم رارق هتفاي هعسوت  الماک حطس رد ،یتشادهب یربراک زا
 00      هرکيروط هرب دزارس یرم صترشم ار داباهم رهش رادياپان تیعضو یبوخ هب رادياپ هعسوت (یياهن) یقیفلت صخاش
 رد (0-9 و 0-0 ،9-0   ) هرلحم هرس ارهنت و دنراد رارق هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت حوطس رد داباهم یرهش هلحم
        و یزرکرم هدودرحم رد تالرحم نريا درش ررکذ هرکنانچما .دنریگ یم یاج هتفاي هعسوت  اتبسن و هتفاي هعسوت حوطس
 .تسا هدوب رثوم اهنآ یگتفاي هعسوت رد رما نيا هک دنا هدش عقاو رهش یرادا – یراجت

 (اه صخاش لآ هدیا ریداقم هب تبسن) رادیاپ هعسوت یاه صخاش ساسا رب داباهم یرهش تالحم یدنب حطس -4 لودج
 حطس
 صخاش

 هتفاي هعسوت هتفاي هعسوت  اتبسن هتفاي هعسوت همین هتفاي هعسوت رتمک هتفاین هعسوت
 تالحم هزاب تالحم هزاب تالحم هزاب تالحم هزاب تالحم هزاب

 یداصتقا

202/2 
 ارررررررت
۶80/2 

 ۶80/2 داباهم رهش تالحم هیلک
 ارررررررت
082/2 

- 082/2 
 ارررررررت
12۶/2 

- 12۶/2 
 ارررررررت
221/2 

- 221/2 
 8 ات

- 

 یعامتجا

312/2 
 ارررررررت
938/2 

8-8، 0-8، 8-0، 8-9، 9-9، 
8-2، 0-2، 9-2، 8-۶، 0-۶ 
  1-8 و

938/2 
 ارررررررت
030/2 

9-0، 0-9، 2-9، 
2-9، 2-2، 8-2، 
0-2، 9-2، 8-0 
 0-2 و

030/2 
 ارررررررت
822/2 

2-2، 2-
 2-0 و 2

822/2 
 ارررررررت
222/2 

0-0 222/2 
 ارررررررت
12۶/2 

0-0 

 یدبلاک

222/2 
 ارررررررت
332/2 

8-8، 8-0، 0-0، 8-9، 0-9، 
9-9، 2-9، 8-2، 0-2، 9-2، 
8-2، 0-2، 9-2، 2-2، 0-2، 
 0-2 و 0-0 ،8-0 ،0-۶ ،8-۶

332/2 
 ارررررررت
938/2 

 938/2 2-2 و 2-9 ،9-0
 ارررررررت
010/2 

- 010/2 
 ارررررررت
819/2 

 819/2 1-8 و 0-8
 ارررررررت
202/2 

2-2 

 یتامدخ

 ارررررت 2
۶32/2 

8-8، 0-8، 8-0، 8-2، 0-2، 
9-2، 2-2، 8-2، 0-2، 9-2، 
 0-2 و 8-0 ،0-۶ ،0-2 ،2-2

۶32/2 
 ارررررررت
038/2 

9-0، 2-2، 8-۶ 
 0-0 و

038/2 
 ارررررررت
310/2 

8-9، 0-
 9-2 و 9

310/2 
 ارررررررت
219/2 

2-9 219/2 
 ارررررررت
812/2 

 1-8 و 0-0

سيز
 یطیحم ت

002/2 
 ارررررررت
۶22/2 

 ۶22/2 1-8 و 2-2 ،2-9
 ارررررررت
29۶/2 

0-۶ 29۶/2 
 ارررررررت
980/2 

 و 8-0
2-0  

980/2 
 ارررررررت
830/2 

0-8، 0-0، 9-0، 8-
9، 0-9، 9-9، 2-9، 
8-2، 0-2، 9-2، 8-
 ۶-8 و 0-2 ،2

830/2 
 ارررررررت
201/2 

8-8، 0-2، 
9-2، 2-2، 
 و 8-0 ،2-2
0-0 

 یتشادهب
 ارررررت 2
228/2 

8-8، 8-0، 9-9، 2-9، 2-9، 
8-2، 0-2، 9-2، 0-2، 9-2، 
2-2، 2-2، 0-2، 0-۶، 2-0 
 1-8 و

228/2 
 ارررررررت
880/2 

8-9، 2-2، 8-2 
 ۶-8 و

880/2 
 ارررررررت
089/2 

 و 0-8
8-0 

089/2 
 ارررررررت
002/2 

0-9 002/2 
 ارررررررت
102/2 

 و 9-0 ،0-0
0-0 

 یقیفلت

082/2 
 ارررررررت
038/2 

8-8، 8-0، 9-9، 2-9، 2-9، 
8-2، 0-2، 9-2، 2-2، 8-2، 
0-2، 9-2، 2-2، 2-2، 0-2، 
 1-8 و 2-0 ،8-0 ،0-۶ ،8-۶

038/2 
 ارررررررت
۶۶9/2  

 ۶۶9/2 0-0 و 8-9
 ارررررررت
822/2 

0-8 822/2 
 ارررررررت
280/2  

0-9 280/2 
 ارررررررت
231/2 

 0-9 و 0-0

 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم

  تالرحم یرادياپ نازیم رب هعلاطم دروم یااریغتم زا مادکرا میقتسم ریغ و میقتسم تارثا ندش صتشم یارب همادا رد
 (1-2 ) لوادرج و (9    ) لکرش رد نآ جيارتن هرک ترسا هدش هدافتسا PLS رازفا مرن رد ریسم لیلحت لدم زا ،داباهم رهش
  طوربرم ریغتم ۶) هعلاطم دروم یااریغتم بیکرت زا هتسباو ریغتم  يرعت تهج ،تسا رکذ ناياش .تسا هدش هداد ناشن
  و ساریقم یب یطخ شور هب  لتتم یاا صخاش ريداقم ادتبا بیترت نيدب .تسا هدش هافتسا (یرهش رادياپ هعسوت هب
 .دشاب یم اا ریغتم هیلک یياهن نیگنایم زین هتسباو ریغتم هک هدش هبساحم ریغتم را نیگنایم سپس و هدش درادناتسا
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 (اه صخاش لآ هدیا ریداقم هب تبسن) رادیاپ هعسوت یاه صخاش رد داباهم رهش تالحم یدنب حطس و یدنب هبتر یاه هشقن -2 لکش

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم .(درادناتسا بیارض اب) شهوژپ ریسم لیلحت لدم -3 لکش
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    ررب (لقترسم یاراریغتم ناونع هب) یرهش رادياپ هعسوت یاا صخاش زا مادک را میقتسم ریغو میقتسم تارثا قوف لدم
       لریلحت ترهج .دراد یرم نارشن ریرسم بيارض بلاق رد ،(هتسباو ریغتم ناونع هب) داباهم رد یرهش تالحم یرادياپ
  یيارهن و یلک تارثا لودج نيا .تسا هدش شرازگ (2) لودج بلاق رد نآ تاجردنم ،(9 لکش) قوف لدم یاا هتفاي
 .داد یم ناشن ار هعلاطم دروم تالحم یرادياپ یياهن ریغتم و یجنایم یااریغتم رب هعلاطم دروم یااریغتم

 پرتسا توب نومزآ جیاتن هارمه هب (اضف یردیاپ) ییاهن ریغتم و یجنایم یاهریغتم رب اهریغتم یلک تارثا -5 لودج
 صخاش 
 ریسم

Original 
Sample (O) 

Sample Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

 292/2 008/0 128/2 299/2 299/2 یعامتجا <- یداصتقا 
 222/2 131/0 028/2 292/2 022/2 ینامرد -یتشادهب <- یداصتقا 
 820/2 908/8 008/2 320/2 120/2 یتامدخ <- یداصتقا 
 080/2 090/2 020/2 990/2 ۶20/2 یطیحم تسيز <- یداصتقا 
 222/2 829/2 288/2 102/2 ۶12/2 تالحم یرادياپ <- یداصتقا 
 192/2 ۶00/2 828/2 008/2 088/2 یدبلاک <- یداصتقا 
 82۶/2 902/2 220/2 ۶22/2 008/2 ینامرد -یتشادهب <- یعامتجا
 22۶/2 122/2 020/2 288/2 888/2 یتامدخ <- یعامتجا
 222/2 211/9 398/2 392/2 392/2 یطیحم تسيز <- یعامتجا
 922/2 933/0 ۶28/2 9۶2/2 1۶2/2 تالحم یرادياپ <- یعامتجا
 ۶99/2 9۶3/2 030/2 289/2 ۶10/2 یدبلاک <- یعامتجا
 222/2 921/2 9۶2/2 ۶29/2 1۶9/2 تالحم یرادياپ <- ینامرد -یتشادهب
 222/2 13۶/9 888/2 202/2 322/2 ینامرد -یتشادهب <- یتامدخ
 222/2 232/۶ 9۶2/2 002/2 882/2 تالحم یرادياپ <- یتامدخ
 222/2 ۶92/2 8۶2/2 0۶0/2 020/2 تالحم یرادياپ <- یطیحم تسيز
 222/2 803/9 922/2 218/2 208/2 تالحم یرادياپ <- یدبلاک

 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم

 :8زا دنترابع (2 لودج ساسا رب) شتب نيا رد هدمآ تسدب جياتن نيرتمهم
-  یترشادهب ،(292/2   یراد یرنعم حطرس و 299/2  ررثا نازیم اب) یعامتجا یااریغتم حطس ءاقترا رب یداصتقا ریغتم -
     ررثا نازریم ارب) دارباهم رهش تالحم رادياپ هعسوت تياهن رد و (222/2 یراد ینعم حطس و022/2 رثا نازیم اب) ینامرد
  .دراد یراد ینعم و تبثم ریثات (222/2 یراد ینعم حطسو ۶12/2
 رد و (222/2   یراد یرنعم حطرس و 392/2    ررثا نازریم ارب) یطیحم تسيز یااریغتم حطس ءاقترا رب یعامتجا ریغتم -
    یراد یرنعم و تربثم ریثارت (922/2  یراد یرنعم حطسو 1۶2/2 رثا نازیم اب) داباهم رهش تالحم رادياپ هعسوت تياهن
 .دراد
   یرنعم حطرس و 1۶9/2 رثا نازیم اب) داباهم رهش تالحم رادياپ هعسوت ریغتم حطس ءاقترا رب ینامرد -یتشادهب ریغتم -
 .دراد یراد ینعم و تبثم رثا ،(222/2 یراد
 رد و (222/2   یراد یرنعم حطرس و 322/2  ررثا نازیم اب) ینامرد -یتشادهب یااریغتم حطس ءاقترا رب یتامدخ ریغتم -
  یراد یرنعم و ت  ربثم ریثارت (922/2  یراد یرنعم حطسو 882/2 رثا نازیم اب) داباهم رهش تالحم رادياپ هعسوت تياهن
 .دراد

                                                           
 .تسا هدش هتخادرپ راد ینعم تارثا شرازگ هب اهنت شخب نیا رد 1
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   یرنعم حطرس و 020/2    ررثا نازریم ارب) داباهم رهش تالحم رادياپ هعسوت ریغتم حطس ءاقترا رب یطیحم تسيز ریغتم -
 .دراد یراد ینعم و تبثم رثا ،(222/2 یراد
 یراد   یرنعم حطرس و 208/2      ررثا نازریم ارب) دارباهم رهرش تالحم رادياپ هعسوت ریغتم حطس ءاقترا رب یدبلاک ریغتم -
 .دراد یراد ینعم و تبثم رثا ،(222/2
   رد هرک درنراد داباهم رهش تالحمرادياپ هعسوت رب یراد ینعم رثا ااریغتم یمامت ،تفگ ناوت یم دش رکذ هچنآ ساسرب
  اذرل ،(۶12/2     ررثا نازریم ارب) درنراد داباهم رهش تالحم یرادياپ رب ار لک رثا نيرتشیب یداصتقا یاا صخاش نیب نيا
     تريولوا رد ترسياب یرم یدارصتقا ی ارا صخاش ءاقترا ،داباهم رهش رد بناوج یمامت رد رادياپ هعسوت هب لین تهج
 ،882/2  ریثارت بيرض اب یتازیهجت و یتامدخ ،1۶2/2 ریثات اب یعامتجا لماوع رياس لماوع نینچما .دنریگب رارق هجوت
20 ریثات بيرض اب یطیحم تسيز ،1۶9/2 ریثات بيرض اب ینامرد -یتشادهب   هرب ،/208   ریثارت بيررض اب یدبلاک و 0/2
 .دنشاب یم اراد داباهم رهش تالحم رد یرادياپ ءاقترا رب ار راد ینعم یلک تارثا نيرتشیب بیترت

 
 داباهم رهش تالحم یرادياپ و یجنایم یااریغتم رب هلاطم دروم یااریغتم تارثا رادومن -2لکش

   .دنا هدش هداد ناشن قیقحت لدم شزارب یبايزرا یاا صخاش ،(۶) لودج رد هک تسا رکذ هب مزز
 قیقحت لدم و بسانت یاا صخاش تقد -۶ لودج

 جياتن هدش هدااشم شزرا لوبق لباق هنماد صخاش
SRMR لوبق لباق 222/2 12/2 زا رتمک 
d_ULS لوبق لباق 212/2 23/2 زا رتمک 

d_G لوبق لباق 381/2 23/2 زا رتمک 
Chi-Square لوبق لباق 2۶0/0 9 زا رتمک 

NFI لوبق لباق 128/2 32/2 زا رتشیب 
 شاوپپ یاا هتفاي :عبنم

  لدرم  هرک   درناد یرم ناشن قیقحت رد هدافتسا دروم یاا صخاش هما ،دوش یم هدااشم روکذم لودج رد هک روطناما
 .دنشاب یم رابتعا یاراد نآ جياتن و تسا بسانم
 یریگ هجیتن
   زا رهرش هدنزارس ی ارا     لولرس ناورنع هرب یرهرش تالحم هب هجوت رادياپ رهش هب یبایتسد تهج ،دش هراشا هکنانچما
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    یدربلاک تامیرسقت هریلوا رصانع یرهش تالحم و اا یوم هکارچ تسا رادروخرب یهجوت لباق تیساسح و ترورض
         رد یرفرط زا .دراد لاربند هرب ار رهرش رادرياپ هعرسوت ،ارهنآ رد رادرياپ هعسوت  لتتم داعبا ققحت و دنشاب یم یرهش
   حررط مدرع اا شاوپپ نيا مظعا شتب رد هک تسا هدیسر ماجنا هب هطبار نيا رد یددعتم یاا شاوپپ ریخا یاا لاس
 ی ارا   صخارش هپريو هب) رادياپ هعسوت یاا صخاش یارب هدش جارتتسا لآ هديا ريداقم زا هدافتسا اب لآ هديا هلحم کي
     تراربع هرب .دورشن هرئارا یرهش تالحم یرادياپ تیعضو زا یقیقد جياتن هک تسا هدش ببس (یداصتقا و اعامتجا
  حطرس و هسياقم رهش نآ دوخ هلحم نيرترادروخرب و نيرتزاب اب رهش تالحم هدش ماجنا یاا شاوپپ بلاغ رد رگيد
      ارب ادرتبا ،ررتقیقد جيارتن لورصح و هصیقن نيا عفر تهج شاوپپ نيا رد .یعقاو لآ هديا حطس هب ان تسا هدش یدنب
   ررب دارباهم یرهش تالحم و هدش جارتتسا صخاش را بولطم و لآ هديا ريداقم ، لتتم یدانسا تاعلاطم زا هدافتسا
    ارب هرطبار رد .دزارس یم نايامن یبوخ هب ار شاوپپ یروآون و توافت هبنج مهم نيا نياربانب .دندش شجنس نآ یانبم
 زا  یرشان تیعمج عيرس دشر اب ریخا یاا هاد رد رهش نيا هک تسا رکذ هب مزز زین (داباهم رهش) هعلاطم دروم دودحم
  یرگنارف و  یدارصتقا  ،یعارمتجا  اریح زا  مدررم  لتتم تاقبط و اا هورگ تنوکس .تسا هدوب وربور یريذپ رجاهم
  یدربلاک رادياپ هعسوت یور یعون هب ،دزاس یم نايامن داباهم رهش رد ار کيژولوکا ینيزگ یيادج یدح ات هکنآ نمض
 نآ  عربط  هرب و  یدارصتقا و  یعارمتجا  لرماوع رگيد ترابع هب .تسا هتشاذگ ریثات  لتتم یحاون و تالحم یياضف و
   حوطرس نیریبت تهج یشاوپپ ماجنا ساسا نيا رب .دنا هداد رارق دوخ ریثات تحت ار رهش یياضف راتخاس یدبلاک لماع
 ر     ادرياپ هعرسوت رد هرتفرگ لکرش ینوگماارن رب راذگ رثا لماوع لیلحت و شجنس نینچما و رهش رد یرادياپ  لتتم
   هرعلاطم درورم صخاش 92 نیب زا داباهم رهش داد ناشن T.Test نومزآ جياتن هچنانچ .دشاب یم یرورض یرما ،یياضف
    رادرياپان تیعرضو رد صخارش 09 رد و دراد رارق رادياپ تیعضو رد صخاش ۶8 ایح زا اهنت ،رادياپ هعسوت باب رد
  ،ینوکرسم حوطس اب طبترم رتشیب تسا هدش یبايزرا رادياپ دح رد اهنآ رد داباهم رهش هک یياا صخاش .درب یم رس هب
  ،تخورس ی ارا هاگياج دننام یرهش تازیهجتزا یخرب نینچما و یتشادهب یاا یربراک ،زبس یاضف ،یتامدخ -یراجت
     درح ارت روکذرم یتامدرخ و یراجت حوطس زا داباهم رهش یرادروخرب دنامن هتفگان .دنشاب یم گنیکراپ و هلابز نزاتم
  چرارق یتامدخ و یراجت زکارم هب ات هدش ببس هک تسا دلوم لاغتشا هنیمز رد یداصتقا رادياپان عاضوا زا رثاتم یدايز
  هرک اا صخاش لآ هديا حطس هب تبسن رهش تالحم یدنب حطس جياتن نيا رب نوزفا .دنوش رااظ رس رهش هنهپ رب هنوگ
  رد درنداد ناشن جياتن نيا هکيروط هب .دزاس یم نايامن رتشیب ار هلاسم قمع تسا هدش ماجنا سیسپات لدم زا هدافتسا اب
   ،یدربلاک ،یعارمتجا یاا صخاش رد .دنریگ یم رارق هتفاین هعسوت حطس رد رهش تالحم یمامت یداصتقا یاا صخاش
    رد دارباهم رهرش هرناگ ۶0   تالرحم زا هرلحم 20 و 38 ،90 ،80 بیترت هب زین ینامرد– یتشادهب و یتازیهجت -یتامدخ
 یطیحم تسيز یاا صخاش رد اهنت نیب نيا رد .دنراد رارق یرادياپ ظاحل هب هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت حوطس
  هرناگ ۶0   تالرحم زا هرلحم 20  ارا صخاش نيا رد هکيروط و هب تسا کيدزن یرادياپ هب رهش یلک تیعضو هک تسا
  هعرسوت هلحم 0 و هتفاي هعسوت  اتبسن هلحم 98) دنریگ یم رارق هتفاي هعسوت  اتبسن و هتفاي هعسوت حوطس رد داباهم رهش
  زا هرلحم 00     دادرعت هرک تخارس صترشم زین رادياپ هعسوت یبیکرت و یقیفلت صخاش رد یدنب حطس جياتن رد .(هتفاي
   هعرسوت  اتبرسن و هتفاي هعسوت تالحم اهنت .دنراد رارق هتفاي هعسوت رتمک و هتفاین هعسوت حوطس رد داباهم رهش تالحم
   تالرحم یرنعي)  رهرش یتامدخ -یراجت و یزکرم هدودحم رد عقاو هلحم 9 اهنت رادياپ هعسوت یياهن صخاش رد هتفاي
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    رد تالرحم نريا درش رکذ هکنانچما .دنریگ یم یاج هتفاي هعسوت  اتبسن و هتفاي هعسوت حوطس رد (0-9 و 0-0 ،0-9
  رد .ترسا هدوب رثوم اهنآ یگتفاي هعسوت رد رما نيا هک دنا هدش عقاو رهش یرادا و یتامدخ ،یراجت و یزکرم هدودحم
       تالرحم رادرياپ هعرسوت ررب راذرگرثا لرماوع شجنس هب ،ریسم یلیلحت لدم زا یریگ هرهب اب زین شاوپپ نيا رخآ ماگ
 ریثات نيرتشیب ،۶12/2 یلک ریثات بيرض اب یداصتقا لماوع داد ناشن شتب نيا یاا هتفاي هک دش هتخادرپ داباهم یرهش
  و یتامدرخ ،1۶2/2    ریثارت ارب یعارمتجا لماوع رياس لماوع نینچما .دنراد داباهم یرهش تالحم یرادياپ ءاقترا رب ار
 و 020/2   ریثارت بيررض اب یطیحم تسيز ،1۶9/2 ریثات بيرض اب ینامرد -یتشادهب ،882/2 ریثات بيرض اب یتازیهجت
  اراد دارباهم رهش تالحم رد یرادياپ ءاقترا رب ار راد ینعم یلک تارثا نيرتشیب بیترت هب ،/208 ریثات بيرض اب یدبلاک
 رد     ترسياب یرم یدارصتقا یاراصخاش ءاقترا ،داباهم رهش رد رادياپ هعسوت  لتتم داعبا ققحت هب کمک تهج اذل .دنشاب یم
  .دنریگب رارق هجوت تيولوا
 ااداهنشیپ
 :دنارکذ لباق ليذ تاداهنشیپ (یرهش تالحم یرادياپان) هلاسم  لتتم داعبا اب هطبار رد
     شرتب رد هپريو هرب یرلحم ی ارا     لیرساتپ ررب دریکات ارب ،لاغتشا یارب مزز یاا تصرف نیمات روظنم هب یزير همانرب -
   .رهش یارب هياپ لاغتشا ناونع هب یگنارف و یعیبط یرگشدرگ
    هرب لرین ترهج یرهش تيريدم هب ندناسر یراي روظنم هب رهش هناملاع یدبلاک تامیسقت و هچراپکي تيريدم نییبت -
    ،درحاو یحاورن اري یرهش قطانم بلاق رد رگيد یاا نامزاس یرهش یحاون اي قطانم قیفلت .یرهش یدنب هقطنم فاداا
      ،سارسا نريا ررب .دزارس یرم ناسآ رایسب زین ار اا نامزاس یگنااما و یناسر عالطا ،یزاس هنارس ،یزاس صخاش رما
       یمورمع شنریب و یرگنارف حطرس یارقترا ،یرلحم  یاراداهن و  ارا نامزاس یارب زکرمتم ریغ یتالیکشت راتخاس داجيا
      یرياورمکح و یرلحم یعارمتجا هعرسوت هرب یدنبياپ ،یریگ میمصت و یزاس میمصت رد تکراشم قيرط زا نادنورهش
 .دباي یم ترورض یدرباار یزير همانرب رد یرهش بوخ
 .رهش  رادرياپان ت  الرحم و یحاورن رد هنيزا تهج دمآرد رپ یحاون و تالحم زا هلصاح دمآرد زا یشتب صاصتخا -
 فرطرب ازرررررررنورد روط هب ار دوخ یاالداعت مدع و دش دااوخ یراتخاس حالصا یعیبط روط هب رهش بیترت نيدب
 .دومن دااوخ
      هدروآررب ببرس ،یرياز لاغترشا ارب کمک نمض هک ،رهش تالحم و یحاون حطس رد طلتتم یاا یربراک زا هدافتسا -
      تامدرخ هرب یبایترسد یاررب رهرش حطس رد یياجباج هب زاین هجیتن رد و هدش نادنورهش تاجایتحا و یاازاین ندومن
  هرک ۶   هریحان و ترسا هجاوم تفاب یگدوسرف اب هک 0 یحاون تالحم رد هپيو هب مادقا نيا .داد یم شااک ار یمومع
  ارا یربراک نیمات روظنم هب روکذم یحاون رد عقاو تالحم هکارچ دوش یم ساسحا تسا نیشن هیشاح نآ مظعا شتب
         دارجيا یحاورن نريا یرنورد هعرسوت یاترسار رد رارکاار نيررتهب و دنتسا هجاوم اضف دوبمک اب زاین دروم تامدخ و
 .تسا طلتتم یاا یربراک
    حررطم یرطیحم ترسيز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا -یتیعمج یاادرباار و فاداا ققحت نداد رارق تيولوا رد -
    ترفاب یزارسزاب و یزارسون حرط نینچما و یمسر ریغ ناکسا یاا هاگتنوکس یزاسدنمناوت و یزاسهب حرط رد هدش
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   یاررب تاقيورشت و تالیهست ،عبانم ،تارابتعا صیصتت اب هارما هطوبرم یااداتس داجيا قيرط زا داباهم رهش هدوسرف
 .دوش ایحا و ماارف یتالحم نینچ یداصتقا یاا شزرا ،یگدنز طیحم تیفیک ءاقترا نمض ات نینکاس
 .زاجم ریغ یاازاس و تخاس زا یریگولج و یقفا شرتسگ نتخاس دودحم -
  رد ینارکم لداعت یرارقرب روظنم هب داباهم یرهش یحاون یارب یلیصفت و عماج یاا حرط تاداهنشیپ رد رظن ديدجت -
   .یساسا یاا یربراک هنارس ءاقترا
   تالرحم هرما یارب یلیصفت حرط یداهنشیپ یاا یربراک یريذپ ققحت رما رد یياضف لداعت و تلادع لصا تياعر -
   .داباهم یرهش
 عبانم
 .ون حرط تراشتنا ،نارهت ،یا هلحم هعسوت شياما تزاقم هعومجم ،یا هلحم سایقم رد رادياپ یعامتجا نامزاس .1198 .م ،یمارتحا
 یرهش رادياپ تالحم درکيور رب دیکات اب یرهش تالحم یرادياپ شجنس .۶938 .ن ،یناحبس ،.س ،یدیمح یدمحم ،.م ،یتشور داپن دحا

(SUN) (بآودنایم رهش :هعلاطم دروم)، 00-23 ،8 هرامش ،متفا و تسیب هرود ،(یا هقطنم یزير همانرب) ایفارغج همانلصف.  
 .ناهفصا هاگشناد ،یرهش یزير همانرب و ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر ،یرهش رادياپ هعسوت .8198 .م ،یناذا
  رهرش 8 هقطنم یدروم هعلاطم) یا هلحم رادياپ هعسوت یاا صخاش یسررب .9398 .ش ،یشاک ینوجاقآ ،.ر ،یدابآ کلم یراتتم ،.م ،یناذا

 .308-028 ،0 هرامش ،مراهچ لاس ،یياضف یزير همانرب همانلصف ،(ناهفصا
 یراد رهرش»   یدرورم هرعلاطم ،ناريا رد یرهش هلحم تيريدم رصاعم تزوحت و یگنارف -یتيرات یاا یگپيو .2198 .ح ،یمرجاج یناميا

 .08-30 ،1 هرامش ،مراهچ لاس ،یسانش ناسنا همان همانلصفود ،هيردیح تبرت رد «هلحم
       ،(ترشدرالک و رهرشون رهرش :یدرورم هرعلاطم) یرهرش یدنب هلحم یاا شور یسررب .2198 .غ ،یدمحم ناهج ،.م ،یمدق ،.ا ،دمحا روپ

  .09-22 ،1 هرامش ،مود لاس ،نیمزرس همانلصف
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یضارا یربراک یزير همانرب .2398 .م ،یدمحمروپ
  :یدرورم  هرعلاطم یرهش تالحم یزاسدنمناوت رب دیکأت اب یرهش هعسوت یپتارتسا .2398 .ج ،لصا هدازیلع ،.ح ،هاوخ ینیسح ،.م ،یياوقت

 .308-028 ،28 هرامش ،مشش لاس ،اضف یيایفارغج شيامآ همانلصف ،دزي دابآربکا هلحم
 .نکسم و نیمز یلم نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یاا یربراک هنارس .1098 .ص ،یلئاسم ،.م.س ،یبیبح
 ،80       نررق و اریفارغج یرلم شيارما نیرلوا ،دزري یرهش یحاون رد رادياپ هعسوت یاا صخاش یبايزرا .2198 .م ،یوسوم ،.ح ،این تمکح

 .دابآ  جن دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یضارا یربراک یزير همانرب .0398 .ک ،یرايز
 لدم زا هدافتسا اب رادياپ یا هلحم هعسوت رد یمدرم یاا تکراشم یبايزرا و یسررب .9398 .ا ،دوبک هشات یردیح ،.خ ،یزب ،.ل ،یدارم هاش

TOPSIS32-2۶ ،۶9 هرامش ،08 هرود ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،هیمورا رهش نالک :یدروم هعلاطم. 
 .تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یزير همانرب ینابم رب یا همدقم .2398 .ا ،هعیش
   هرود ،(رهپرس) یياریفارغج تاعالطا همانلصف ،(رسلباب رهش :یدروم هنومن) یرهش رادياپ هعسوت یزير همانرب .0398 .م ،یياضر ،.ا ،یبارض
 .98-08 ،21 هرامش ،مود و تسیب
8 .خ ،یرتنالک  .ابص گنارف تاراشتنا ،نارهت ،(یياتسور و یرهش ،یا هقطنم) یزير همانرب رد یمک یاا لدم ،039
 .ابص گنارف تاراشتنا ،نارهت ،(یياتسور و یرهش ،یا هقطنم) یزير همانرب رد یمک یاا لدم ،(0398) لیلخ ،یرتنالک
 .نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جياتن یلیصفت شرازگ .2398 .ناريا رامآ زکرم
    لارس ،ینارسنا یاریفارغج یاا شاوپپ همانلصف ،(بآودنایم رهش :یدروم هعلاطم) یعامتجا تلادع و رهش رادياپ لکش .8398 .م ،یوسوم

  .008-038 ،21 هرامش ،ملهچ
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 .00-82 ،92 هرامش ،یيایفارغج یاا شاوپپ همانلصف ،مق رهش هعسوت یعامتجا یرادياپ شجنس .8198 .ح ،یيوکش ،.م.س ،یمظاک یسوم
 .یزاسرهش و هار تارزو ،یيارجا تاررقم و طباوض ،نانمس رهش عماج حرط .2398 .رهشنامرآ رواشم نیسدنهم
 .نارهت یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم ،نارهت رهش ديدج یلیصفت حرط تاررقم و طباوض .8398 .موب سراپ رواشم نیسدنهم
 .یزاسرهش و هار ترازو ،مود و لوا دلج ،داباهم رهش عماج حرط .2398 .انب و رهش شقن ايوپ رواشم نیسدنهم
  .داباهم ناتسرهش دنامسپ عماج حرط .2398 .شيامآ لیش رواشم نیسدنهم
 .یزاسرهش و هار ترازو ،لوا دلج ،داباهم یلیصفت حرط .9398 .هنيزگ رواشم نیسدنهم
   ترنواعم ،ینامتخارس و  یزارسرهش تاررقم و طباوض ،(یرگنزاب) ناهفصا رهش یلیصفت حرط .2398 .سراپ ناهج شقن رواشم نیسدنهم

 .ناهفصا یرادرهش یرامعم و یزاسرهش
  یيادرج و  زرکرمت  ررب رثوم لماوع شجنس و یياضف لداعت مدع لیلحت و نییبت ،0398 .م ،یيولیجاح یودهم ،.اتيزآ ،یبجر ،.م ،یدابآریم

 .220-200 ،0۶ هرامش ،مادجا لاس ،یيایفارغج یاضف همانلصف ،داباهم رهش رد ینيزگ
 جاتنتسا متسیس زا هدافتسا اب یتنوکس یااتفاب رد یرهش یااهلحم یرادياپ شجنس .9398 .دادرررهم ،یدررمحم ،.ک ،یرربیبح ،.م ،نرتررسن

  ،(قبارس یرهش یزيرهمانرب تاعلاطم)   یرهرش درکرارک و راتخاس تاعلاطم همانلصف ،(جدننس رهش تالحم :یدروم هنومن) یزاف قطنم
 .22-01 ،0 هرامش ،مود لاس
   :یررررتنرتنيا سردآ ،(ادرررربو) یناررررسر عالررررطا و یررررربخ هاررررگياپ .2398 .یکررررشزپ شزوررررمآ و ناررررمرد ،تررررشادهب ترازو
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