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 یفلد لدمزا هدافتسا اب یلزناردنب ناتسرهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا
 یتوهام وسیگ

  ،نیوزق دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یزاسرهش هورگ ،یزاسرهش یرتکد یوجشناد
 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد

 1نایبیبط رهچونم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،اتیز یاهرنه سیدرپ ،یزاسرهش هدکشناد داتسا

 91/07/0199 :شریذپ رودص خیرات 17/17/0199 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
  تریلاعف ،  هزوررما .درشاب      یرم یرلزنا ردرنب رهرش رد یلحارس رادریاپ یرگشدرگ یطیحم تسیز تارثا یبایزرا رضاح شهوژپ زا فده
 دوخ دشر هب شیپ زا شیب  املسم هدنیآ یاه ههد رد هک دور یم رامش هب یلزنا ردنب ناتسرهش دمآرد ی هدمع عبانم زا یکی یرگشدرگ
  یربرجت هبش یاه شور نیرتمهم زا یکی هک شیامیپ شور زا نآ یرظن ثحابم و عوضوم هب هجوت اب  یقحت نیا رد .داد دهاوخ همادا
 ،یدنب هقبر تهج یرامآ یاه کینکت و رازبا زا دتس و هدش هدافتسا دراد یناسنا و یعامتجا تاقیقحت رد یدایز دربراک زین و تسا
             و درماراک یژتارترسا هرئارا ترهج یرفلد لدرم زا هدافترسا ارب تریاهن رد و هدرش هدافترسا لریلحت و هیزجت و یراذگدک ،یریگ هنومن
    یرپ رد ارریز درشاب  یرم     یدربرارک عورن زا دورخ صارخ فادها ساسا رب  یقحت نیا .تسا هدش هدافتسا بسانم و یلوصا یزیر همانرب
       ررظن هربانب نآ زا لرصاح جیارتن و ترسا نآ یاررب دماراک یژتارتسا هئارا و یلزناردنب ناتسرهش یرگشدرگ هعسوت تخانش و یبایزرا
    هترشاد راررق یداریز دح رد دصرد 3763 مقر اب تسیز طیحم هب یرگشدرگ دشر یناسر بیسآ نازیم اهنآ یاهدروارب و نارگشدرگ
 2722 هک داد ناشن دندومن یم ترفاسم هقطنم نیا هب راب نیمدنچ یارب هک ینارگشدرگ نایم زا رهش تارییغت شجنس تیاهن رد .تسا
 یرگشدرگ تاناکما و تالیهست تیعضو اب طابترا رد .دنا هتسناد رتهب هتشذگ تاعفد هب تبسن ار رهش تارییغت نارگشدرگ زا دصرد
 .دنا هتسناد یطسوتم حطس رد ار تالیهست نیا ناسانشراک زا دص رد 2725 ،ناتسرهش طاقن رد
 
  ناتاسرهش ، یافلد شور ،   یاطیحم تاسیز یباایزرا ،  رادایاپ یرگاشدرگ ، یلحااس یرگشدرگ :یدیلک تاملک
 یلزناردنب
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 همدقم
  و یبطیحم ی ابه  یگتفبشآ ،یراکیب ،رقف طیارش زا ییاهر یارب دیدج یراکهار ناونع هب یرگشدرگ ریخا یاه لاس رد
  دبسر  یبم        ربظن هبب .تبسا هبتفرگ راربق هبجوت دروبم هعسوت لاح رد یاهروشک صوصخ هب اهروشک یگتفاین هعسوت
 ی ابه      هبمانرب رد ار یرگبشدرگ هعبسوت دبنناوتب دبنرادروخرب هنیمز نیا رد یتسانم هوقلاب یاه تیلباق زا هک ییاهروشک
  فبلتخم ی ابه  تبیلاعف زا یا هدیجیپ بیکرت یرگشدرگ تعنص .دنیامن یط ار یلماکت هار و هدناجنگ دوخ یلم هعسوت
       هبئارا و ناگدبننکدیدزاب بذبج رد رهبش شبشک و یدبنمناوت نازیم و یطیحم یاه یگژیو نتسویپ مه هب زا هک تسا
 ،  یرهبش ببسانم ی ابه        تخابسریز دوبجو یرگبشدرگ هعبسوت رد رهبش ربه تبیقفوم طرش نیتسخن .تسا زامدخ
  زا .تبسا یعامتجا و یگنهرف ،یسایس یاه هصرع رد هناربدم و هنالقاع تیریدم و طبریذ یاه نامزاس همه یگچراپکی
   هبب یبسرتسد هک یتالیهست و زاناکما داجیا ،یرگشدرگ عبانم زا هدافتسا ،رهش یاه هبذاج شیامآ و قیسنت رگید فرط
 ، یرابنید) ت بسا یرگشدرگ هعسوت طرش نیمود یلحم لرتنک و ناگدننکدیدزاب رطاخ تیاضر ،دنک لیهست ار اه هبذاج
 و دشر رد رثوم یداصتقا لماع ناونع هب و هدنیالآ نودب ،باپ یتعنص ناونع هب یرگشدرگ تعنص هزورما .(19 :1199
 زا نآ نوگانوگ یاه هبذاج و یناسنا ،یعیتط یاه طیحم .تسا هتفرگ رارق یدایز رایسب تقد و هجوت دروم قطانم قنور
     و هعبسوت رد ار دوبخ شبقن یتبسن روط هب کیره و هتفرگ رارق یبایزرا دروم تعنص نیا رد هک دنتسه یلماوع هلمج
 .دنیامن یم افیا یرگشدرگ تعنص قنور
       هبنیمز رد صوبصخ هبب دربف هبب ربصحنم یاه هبذاج و اه لیسناتپ ،اه ناوت ،اه تیلباق ندوب اراد اب یلزناردنب ناتسرهش 
  نارگبشدرگ زا یدایز رایسب دادعت هلاسره و هدوب هجوت لباق یللملا نیب و یلم ،یا هقطنم حوطس رد یعیتط یاه هبذاج
   رگبشدرگ باذبج یاه نوناک رگید هلمج زا زین ایرد و یلحاس یاه تمسق .دنک یم بذج دوخ هب فلتخم فادها اب ار
    ناتبسبات و رابهب لوبصف رد صوصخ هب قطانم نیا رد ار نارگشدرگ  وا حوضو هب هک هدش دادملق ناتسرهش نیا رد
   رد ار تبسیز طیبحم رب نوزفازور راشف ریخا نرق مین رد یرگشدرگ تعنص عیرس دشر رگید ییوس زا .دننز یم مقر
   هبب هبجوت مدع و یرگشدرگ تعنص هتخیسگ نانع هعسوت زا یشان یداصتقا عفانم هب هب نداد تیلوا و تسا هتشاد یپ
    و تبسا هدبش فبلت  خم عبماوج رد رادبیاپ هعسوت لوصا ندش راد هشدخ بجوم یرگشدرگ گنهامه دشر و هعسوت
      یلحابس عبابنم ربب ًاالتبق هبک ییاهراشف یرگشدرگ عقاو رد .تسا هدرک هجاوم ینوزفازور زارطخ اب ار تسیز طیحم
     ربب یرگبشدرگ زاربثا زا یرایبسب ،دمآراکان یزیر همانرب رطاخب نینچمه دزاس یم هفاضا ار تسا هدش لیمحت هدننکش
     و زابناویح زا یبضعب یاههاگتبسیز ندربب نیب زا ریظن شختنایز زارثا .تسا هدوب یفنم یدایز دح ات تسیز طیحم
   ینابسنا یاهرابشف بیترت نیدب دریگ یم رب رد ار زادنا مشچ یتخانش ییاتیز تیفیک رد شهاک و بآ یگدولآ ،ناهایگ
 .ددرگ یم عبانم یاهتیباذج شهاک و یلحاس راون نداتفا لکش زا ،یکیژولوکا یاهیگتفشَآآ هب رجنم
 تتثم زاعتت اب لمع رد ناوارف یعیتط یاه هبذاج نتشاد مغرالع و هدوتن ینثتسم هدعاق نیا زا زین یلزنا ردنب ناتسرهش
   یربما نآ یور شیبپ ی ابه یدنلب و اه یتسپ و تعنص نیا هعسوت دنور یبایزرا .تسا هجاوم تعنص نیا دشر یفنم و
      تعنبص شبقن یبابیزرا ابب ابت دنک یم شالت قیقحت نیا اذل .دراد یدربراک و قیقد یسررب و تخانش هب زاین هک تسا
 یلزناردنب ناتسرهش یعیتط یاه  اریم رب یرگشدرگ دشر یفنم و تتثم زاریثأت یسررب هب ناریا لامش رد یرگشدرگ
  یبعیتط یاه هصرع رد نارگشدرگ دح زا شیب زکرمت ماع روط هب ناریا لامش رد یساسا هلئسم دیآ یم رظن هب .دزادرپب
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    رد یرگبشدرگ دبشر ابیآ هک دشاب یم ریز زالاوس هب باوج لاتندب رضاح شهوژپ اتسار نیا رد و .دشاب یلصف روطب
         گبنهامه و ببسانم دبشر دوبجو مدبع ابیآ و ؟تبسا هدبش هقطنم یعیتط  اریم بیسآ هب رجنم یلزناردنب ناتسرهش
   .؟تسا هدرک دراو یلزناردنب ناتسرهش تسیز طیحم رب ار یدایز راشف یرگشدرگ
 شهوژپ هنیشیپ
 ،       راذبگ و تبشگ و حیربفت هبب ربشب نوزبفازور زابین و ناهج رسارس رد یرگشدرگ تعنص هعسوت و دشر هب هجوت اب
     نابققحم و نارگبشهوژپ هبجوت دروبم هک تسا ینامز رید نآ یفنم و تتثم زاعتت و دنور ،داعبا ،یرگشدرگ عوضوم
 .دوش هراشا اه شهوژپ نیا زا یدادعت هب همادا رد دراد اج اذل .تسا هتفرگ رارق یجراخ و یلخاد

      و هداد راربق یبسررب دروبم ار ربسمار رهبش لحاوس رب یرگشدرگ یطیحم تسیز زارثا ،(1199 ،ناراکمه و ولخرق)
        هبک تبسا هتبشاذگ یابجرب ار یبناوارف یبطیحم تبسیز زارثا یرگشدرگ عون نیا هعسوت هک تسا نیا رگنایب جیاتن
       ینابقمم) .تبسا یلحابس زادبنا مبشچ نتبفر نیب زا و یلحاس یاه بآ یگدولآ ،یهایگ ششوپ بیرخت اهنآ نیرتمهم
   جیبلخ :یدروبم هعلاطم) ییایرد تسیز طیحم رب یرگشدرگ هعسوت زارثا یبایزرا» ناونعاب یاهلاقم رد ،(9199 ،بسن
      لحاوبس ببیرخت لبماوع زا یبکی شیبک هریزج رد یرگشدرگ یاه هلکسا شرتسگ هک دندیسر هجیتن نیا هب (راهباچ
   نابهایگ ببیرخت هجیتن رد و بالضاف شیازفا ثعاب زین دیدج یحیرفت زکارم و اهلته تخاس نینچمه .تسا یناجرم
 .تسا هدش هقطنم نیارد یروناج عونتو نژیسکا شهاک و ییایرد
        یلحابس نارگبشدرگ نیبب رد یتبسیز طیبحم یابهراتفر یبسررب» ناونع اب یاهلاقم رد ،(9199 ،ناراکمه و یحلاص)
   یتبسیز طیبحم یاهراتفر هک دندیسر هجیتن نیا هب «(زورون مایا رد رهشوب رهش یلحاس نارگشدرگ :یدروم ی هعلاطم)
  یحلابص) رگید یشهوژپ رد نینچمه .دراد تتثم یگتستمه اه تصرف و یتسیز طیحم ینارگن یاهریغتم اب نارگشدرگ
   نبیا هبب « ناردبنزام ن اتبسا تسیز طیحم زا تتافح و یلحاس نارگشدرگ» ناونع اب یا هلاقم رد ،(1199 ،ناراکمه و
      تبسیز طیبحم لابتق رد هنالوئبسم یابهراتفر ،دنراد یرتالاب یطیحم تسیز شرگن هک ینارگشدرگ هک دندیسر هجیتن
    یلحابس یحاوبن ربب نارگشدرگ یتسیز طیحم یاهدمایپ» ناونع اب یا هلاقم رد ،(1199 ،ناراکمه و یریتش) .دناهتشاد
     نارگبشدرگ یتبسیز طیبحم تبتثم یاهدمایپ هک داد ناشن شهوژپ جیاتن «نیلوئسم و مدرم هاگدید زا ناردنزام یایرد
 فاکش» ناونع اب یاهلاقم ،(1199 ،یحلاص رفعج و یلضاف) .دراد یرتشیب تیرثک نآ یفنم یاهدمایپ هب تتسن یلحاس
 نا   وبنع ابب یا هبلاقم رد ،(9199 ،   یناتبسورس یدبباع) .دبنداد ماجنا نارگشدرگ یطیحم تسیز راتفر و شناد ،شرگن
     رد ینابکم قبلعت هبک دندیبسر هجیتن نیا هب «یلگنج یاهکراپ نارگشدرگ یتسیز طیحم راتفر و شرگن ،یناکم قلعت»
   یبلقیلع) .تبسا تسیز طیحم یماح یاهراتفر ینیب شیپ یارب یرتهب ریغتم ،تسیز طیحم هب تتسن شرگن اب هسیاقم
     رد نارگبشدرگ یبطیحم تبسیز یابهراتفر شج نبس»   ناوبنع ابب یا هبلاقم رد ،(1199 ، نارابکمه و ییاج زوریف هداز
- هبتفای هک دندیسر هجیتن نیا هب «کنابایبو روخ ناتسرهش ییاتسور یحاون :یدروم ۀعلاطم ینابایب و یریوک یاهدصقم
 هقطنم نیا ییاتسور یحاون نارگشدرگ یوس زا یطیحم تسیز یاهراتفر تیاعر نازیم هک دنهد یم ناشن قیقحت یاه
 .دراد رارق یبولطم طیارش رد
     و یکیژوبلوکا تبینما یور ربب یرگبشدرگ دشر زاریثأت هراب رد یا هعلاطم 1771 لاس رد ناراکمه و گنیلوسکا ویل
     یبب دبشر هبک تبسا هداد ناشن ناشتاقیقحت .دنا هتشاد نیچ ساناک رد یتتارم هلسلس یاه لدم یریگ راکب اب یگنهرف
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 دزادرپ یم یدنتعمج هب یتاداهنشیپ هئارا اب قیقحت نیا .دشاب یعیتط یاه  اریم یارب یتیسآ دناوت یم یرگشدرگ هیور
(LIU Xuling et al, 2009). 

    لبماوع لربتنک و زرابظن هنوگچ هک دهد یم ناشن یرگشدرگ هعسوت رد کیمانید لماوع شقن هرابرد یرگید قیقحت
   تبسبراک ابب قیقحت نیا .ددرگ یم هقطنم یعیتط طیحم یرادیاپ اب هارمه دشر تیتثت هب رجنم یرگشدرگ هدننک تیوقت
 ,ZHUNG Yun)     ) دزادربپ یبم رابکهار هبئارا سپبس و هعلاطم لحارم یدنتعمج هب یتتارم هلسلس لیلحت دنیارف لدم

PENC Hua, 2002. 
    لابس رد هبک یبساورک روشک اکیناوکیرک یلحاس رهش رد رادیاپ یرگشدرگ تیریدم هرابرد یا هعلاطم رد ،راگول اناویا
  و گبنهرف ، هبعماج ،تسیز طیحم یور یرگشدرگ تعنص هدش داجیا یفنم زاریثات یبایزرا هب تسا هداد ماجنا 7971
    نبیا رد مبسیروت ندوبمن رترادیاپ و دوتهب رد یعس یسایس یاهیریگ میمصت و رازبا اب و دنک یم هجوت داصتقا رب یتح
 .(Ivana Logar، 7971) دراد رهش
  شرتبسگ میقتسم ریغ و میقتسم زاریثات و هتخادرپ نآ داعبا و مسیروتوکا هب یدرگ تعیتط رب یا همدقم باتک رد لنف
  طیبحم لمحت لباق تیفرت موهفم ،یرگشدرگ یژولوکا زاریثات یبایزرا ،یطیحم یژولوکا ناوت رب یرگشدرگ تعنص
     هرابشا تعنبص نبیا ملابس و رادیاپ هعسوت تهج یناسر عالطا و یشزومآ یاه همانرب و یتیریدم نونف هب تیاهن رد و
 .(1199 ،لنف) تسا هدرک
         مابجنا ابب و هبتخادرپ تبسیز طیبحم ربب یرگبشدرگ زاربثا اب هطبار رد ثحب هب دوخ باتک زا یشخب رد نوسیمرتیپ
   اذبل دراد یرگبشدرگ تعنص شرتسگ قیرط زا مهم یعیتط  اریم نیا نداتفا رطخ هب میهفت رد یعس یدروم زاعلاطم
         درادبنپ یبم یتابیح یعوبضوم یبطیحم تبسیز زاربثا ابب طاتترا رد ار هدش تیریدم و هدش یزیر همانرب یرگشدرگ
 .(0199 ،نوسیمرتیپ)
      .دبنا هبتخادرپ هبنارتیدم یابیرد رد کبیرایلاب ریارج یرگشدرگ هب یشهوژپ رد 0771 لاس رد ناراکمهو نیرگ اسرت 
 هب و ادتم روشک ره رد یداصتقا یاه تیلاعف لماکت هب زدش هب یرگشدرگ یاضاقت هک دهدیم ناشن ناشتاقیقحت جیاتن
 .دراد یگتسب دصقم رد نارگشدرگ یگدنز هنیزه هطبار
 شهوژپ ترورض و تیمها
         زوابفتم یابهزاین ببسحرب و هدوبب ینابسنا عبماوج هبجوت دروبم رود ی ابه هتشذگ زا هک تسا یاهدیدپ یرگشدرگ
    هبب یرگبشدرگ هعبسوت  هزوربما .(111 :1199 ، کلربس) تسا هداد همادا دوخ ییایوپ هب یخیرات و یداصتقا ،یعامتجا
  نبیا رد .(1199 ،ییاج زوریف) تسا هتشاذگ یاجرب یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یفنم و تتثم زارثا فلتخم لاکشا
   هبک یدربکیور عقاورد .دشابیم یرگشدرگ یطیحم تسیز یاه هتنج دسر یم رظن هب اههتنج ریاس زا رت مهم هچنآ نیب
  هبک یی ابه   میبب و ابهینارگن .دشابیم نآ یطیحم تسیز درکیور تسا هدومن نادنچ ود ار یرگشدرگ هعسوت هب هجوت
    تبسیز طیبحم و یرگبشدرگ نیب طاتترا ،درکیور نیاربانب ؛تشاد دهاوخ یپ رد ار تسیز طیحم بیرخت و دیدهتزا
  تبسیز طیحم هب اههتنج یخرب زا دوخ هبون هب ،زین یرگشدرگ یاهتخاسریز و زاناکما هک اریز ؛تسا کیدزن رایسب
      زاربثا مبه دبناوت یبم یرگبشدرگ .(1099 :یبارس) .دوش یم تسیز طیحم رب یتاریثأت بجوم نینچمه و ددرگیم رب
  یاربب  ابه  زروربض هلمج زا ،یفنم زارثا زا یریگشیپ هک دشاب هتشاد هارمه هب یتسیز طیحم رظن زا یفنم مه و تتثم
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   هبک یبفنم یتارثا (19 :9199 ،یحلاص) تسا ریذپ شدرگ قطانم یعامتجا ،یگنهرف یتح و یتسیز طیحم عبانم ظفح
   زالکبشم زوربب ، یتوبص ،  یربصب یگدوبلآ ، اوبه ،بآ یگدولآ ،هلابز دیلوت لماش ،دیآیم دوجو هب یرگشدرگ یپ رد
  یبعیتط یحاون و رتانم هب بیسآ ،یهافر و یتامدخ شخب دح زا شیب دشر ،کیفارت و ماحدزا ،یغولش ،نیمز یربراک
 :1199 ،   نارابکمه و یناخ)تبسا ...و صابخ و درف هب رصحنم یاههاگتسیز ریاسو اه بالات ،اهلگنج بیرخت ،هقطنم
11). 
      روبط هبب یرایبسب نارگبشدرگ بذابج یعیتط یاههبذاج زا یرادروخرب هب هجوت اب یلزنا ردنب ناتسرهش اتسار نیا رد
    هبتفرگ لکبش حیحبص  تیریدبم و یزیر همانرب نودب یلحاس یرگشدرگ یاهتیلاعف هقطنم نیا رد .دشابیم شوجدوخ
  یابه  هبنوگ نتبفر نیب زا ،ایرد بآ و لحاوس یگدولآ ریظن ییاهیمظن یب و یرادیاپان زورب ثعاب هلئسم نیا هک تسا
 ، دبشاب    یبم نابیزبآ هبب هتبسباو هک یلحم نینکاس یخرب لاغتشا هنیمز رد ار یتالکشم نآ یپ رد .و هدش نایزبآ زوافتم
 هتشاد هارمه هب زین یفنم یاهدمایپ تتثم زارثا رانک رد رهش نیا لحاوس رد رگشدرگ یالاب مجح .تسا هدروآ دوجوب
 .دهد رارق یسررب دروم ار یلحاس یرگشدرگ یطیحم تسیز زارثا ات دراد یعس هلاقم نیا ساسا نیارب ،تسا
 شهوژپ فادها

    زا رگبشدرگ ربفن ابهنویلیم    هلابس ربه و تبسا ناریا یاتیز و زتسرس یحاون ءزج یلزناردنب ناتسرهش هکنیا هب هجوت اب
          تعنبص هبک عوبضوم نبیا هبب هبجوت ابب و دبننک یبم ندید ناتسرهش نیا ییاتسور و یرهش یاتیز و رکب یاه هبذاج
     هبب هدیجنبس و دبمآراک رابکهار کی ریبدت اذل دوش هقطنم رد لاغتشا داجیا و دمآرد بسک ثعاب دناوت یم یرگشدرگ
     نبیا حیحبص یرو هربهب و یهدنامابس فده اب یرگشدرگ زا تسرد هدافتسا روظنم هب بسانم یلداعت یرارقرب روظنم
      یلامبش یاهرهبش رد صابخ یمتبسیسوکا ربب فعاضم راشف زا یریگولج و رادیاپ یرگشدرگ هب یسرتسد و تعنص
 .دشاب رثوم دناوت یم ناریا
 :زا دنتراتع قیقحت فادها نیاربانب
 ؛یعیتط  اریم ظفح رب نارگشدرگ یهاگآ و دادعت ریثأت یسررب (9
 ؛یعیتط  اریم رب نآ ریثأت و یرگشدرگ یاه تخاسریز یدمآراکان و دوتمک للع تخانش (1
 .هعلاطمدروم هقطنم رد بسانم یزاس صخاش اب رظن دروم یاه لدم تسبراک (9
 شهوژپ تالاوس
 :ددرگ یم حرط ریز حرش هب یتالاوس قیقحت دروم هلئسم تیمها هب هجوت اب اذل  
 ی ابه     طیبحم رد یرگبشدرگ یبعیتط  اربیم تیفیک یاقترا و ظفح نماض دوجوم یرگشدرگ زاناکما و زالیهست ایآ
 ؟تسا یرهش و ییاتسور
     هدربک دراو یلزناردبنب ناتبسرهش تبسیز طیحم رب ار یدایز راشف یرگشدرگ گنهامه و بسانم دشر دوجو مدع ایآ
 ؟تسا
 ؟تسا هدش هقطنم یکیژولوکا ناوت دیدهت هب رجنم یلزناردنب ناتسرهش رد یرگشدرگ دشر ایآ
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 قیقحت یموهفم لدم-1 لکش

 قیقحت یرظن ینابم

 یلحاس یرگشدرگ -

 زا یا    هویبش و رادبیاپ هعبسوت یا هوبلجزا یکی ناونع هب هک دشابیم یدرگتعیتط یاههخاش زا یکی یلحاس یرگشدرگ
 .(111 ،1199 ،یرتجنر) دوشیم بوسحم رادیاپ یرگشدرگ
        ندبش راکبشآ لابتند هبب .تبسا هدوبب نارگبشدرگ هجوت دروم زابرید زا یرگشدرگ یاهاضف ناونع هب یلحاس یحاون
   ابب .تبفای یرتشیب تیمها یحاون نیا رب یزیر همانرب ،یلحاس یاهرهش یگدنز رب یرگشدرگ تعنص یفنم یاه باتزاب
  هاگدبیدزا     .تبسا هتبشاد یگنهابمه ربگید یاه یزیر همانرب اب یلحاس یرگشدرگ یارب یزیر همانرب زردن هب ،همه نیا
  تبسیز و یدتلاک ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا زوافتم راثآ یلحاس یحاون رد یرگشدرگ ۀعسوت ،یرهش یزیر همانرب
 ،1199 ،   یرابنید) دریذبپ یبم هعسوت نیا زا یناوارف زاریثأت زین یرگشدرگ طیحم ،نآ عتت هب و دراد یپ رد ار یطیحم
 یرادرب هرهب و تخاس نیحرد زاهاتتشا زورب زروص رد هک دنا یعیتط ساسح قطانم هلمج زا یلحاس قطانم .(199
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    طیبحم رد زاربییغت دابجیا هب ریزگان هک نیا هب ملع اب نیاربانب ؛دنوش یم لتقتم ار یریذپان نارتج راثآ اه هژورپ عاونا زا
   دبشاب یبطیحم یتآ و یلعف ناوت اب بسانتم هک میتسه زین ییاه هعسوت هنارحتتم باختنا هب فتوم ،میتسه دوخ یعیتط
 .(11 :1199 ،هداز فرشا)
 ،   یحاوبن نبیا .دبنراد دوخ فارطا یرهش زکارمو اههزوح اب یتسسگان دنویپ ًااتلاغ هک دنتسه ییاهاضف یلحاس یاهراون
    یرگبشدرگ زبین و تنوکبس ،  یربیگ یهابم ، یژربنا ،زراجت ،یناگرزاب :لماش یناسنا یاهتیلاعف نیرتشیب عمجت زکرم
    نابیم یکیرابب ۀلبصاف رد هک یلحاس ۀتل کی رد هدننک دودحم لماوع دوجو تهج هب .(Noronha ،2002 42:) دنتسه
   عبقاو ینابسنا ی ابه تیلاعف زا یفعاضم یاهراشف ریثأت تحت ًاامومع یرگشدرگدصاقم ،تسا هدش عقاو ایرد و یکشخ
     دبنور ربب زرابظن و یبابیز را زروربض ،نیاربانب ؛دنام یم یاجرب طیحم تیفیک رب یراتنایز راثآ نآ یپ رد و دوشیم
 .(119 :1199 ،هعیش) .دبای یم تیمها شیپ زا شیب ،اهرهش یلحاس ی هتل رد اه تیلاعف شرتسگ و اه یربراک ۀعسوت

 یلحاس یرگشدرگ یطیحم تسیز یاهدمایپ و تارثا داعبا -
  هتبسد هس دندرک یسررب یلحاس یحاون رد ار تسیز طیحم و یرگشدرگ عوضوم هک یتاعلاطم هعومجم ،یلک روط هب
   ضرابعت هبب طوبرم زاعلاطم و و یعمج زامادقا و تسیز طیحم هب هتسباو یاه شیارگ ،یطیحم تسیز راثآ هدرتسگ
 .(Kousis ،2000 470:) .دنریگیم رب رد ار
 .دراد هارمه هب ار یفنم و تتثم دمایپ عون ود ره مه یلحاس یرگشدرگ ،یرگشدرگ یاههورگ ریاس دننامه
 ،     باذبج قطابنم زا ابت دبندنمقالع نارگبشدرگ هک اریز دنکیم کمک هقطنم تسیز طیحم تیفیک دوتهب هب یرگشدرگ
 دروآ یبم مهارف تسیز طیحم نتشادهگن هزیکاپ یارب ار ییاهکرحم یرگشدرگ .دننک دیدزاب یگدولآ زا رود هب و هزیکاپ
  هبب ناوت یم یلحاس یرگشدرگ ی هنیمز رد تتثم یطیحم تسیز راثآ هلمجزا .(11 ،1199 ،ییاج زوریف هداز یلقیلع)
 .دومن هراشا یعیتط عبانم ظفح و نارگشدرگ رد یطیحم تسیز گنهرف جیورت
    زاربثا نبیا .تبسا یرگشدرگ یاهتیلاعف هجوتم زین یطیحم تسیز یفنم زارثا کش نودب تتثم یاهدمایپ زازاوم هب
     رادبیدپ یبعیتط ابی ینابسنا تسیز طیحم رد متسیس رییغت ای و بیرخت ،یگدولآ بلاق رد ییاهروتکاف زا زراتع یفنم
 :1199 ،  یهلادبتع) دبنراذگ  یبم ریثأبت اهنآ نیب ام یف طاتترا و اوه ،باخ ،بآ ،نیمز ،هایگ ،ناویح ،ناسنارب و دنوشیم
99).   
    میبسقت ربیز حربش هب یکیژولوکا و یکیزیف هتسد ود هب ناوتیم ار یلحاس یرگشدرگ یطیحم تسیز یفنم یاهدمایپ
 :درک
   یکیزیف تسیز طیحم رب هدراو یاهدمایپ -1
  اه هلابز زا یشان یگدول آ / یلحاس طوطخ رییغت /بآ تیفیک تفا /نیمز شنار /باخ شیاسرف
   کیژولوکا طیحم رب هدراو یاهدمایپ -2
  ییایرد زایح هیلخت (فلا

 .(11 ،1199 ،یمیرک) نارگشدرگ طسوت هدش تتافح یحاون و اهکراپ رد ناهایگ دشر ندرب نیب زا (ب
   .دنوشیم ریز دراوم لماش دنک ادیپ زورب دناوت یم لحاوس رد هک یرگشدرگ یهجیتن رد یطیحم تسیز زارثا
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   یلحاس یاه بآ یگدولآ -
   دماج یاه هلابز تشاتنا -
   ینوناق ریغ یریگیهام -
   یلحاس یاه بآ رد یذغم ییاذغ داوم زا هدافتسا رد تیدودحم -
 .(Apostolopoulos ،2007 ،39) نارگشدرگ یارب یتامدخ دراوم هزادنا زا شیب زادراو -
 هعلاطم دروم هدودحم
  ابب یلزنا مان .دراد هلصاف تشر اب رتمولیک 71 دودح هک دشاب یم نالیگ ناتسا یلحاس یاه ناتسرهش زا یلزنا ناتسرهش
 ی ابه   نابمز زا یرابجت  طابتترا و برمگ دوجو ظاحل هب و هدش هتخانش ییاپورا یاهرهش رتشیب رد شا یخیرات هنیشیپ
   هعبسوت و دبشر و هدش یتعنص تعرس هب دوخ هاتوک خیرات دوجو اب یلزنا ردنب .دوب هتفای زرهش اپورا هزاورد هب رود
  طبباور ، یربیگ یهام ناکما .تسا هدوب ناریا رد یوفص هلسلس تموکح اب نراقم نآ عورش .تسا هتشاد یریگ مشچ
 ردنب کی هب لدتم هاگ نآ و برهش کی هب لیدتت ار یلزنا تسخن ،لماوع رگید و هیاسمه یاهروشک اب ناریا یناگرزاب
 .(0199 ،هصرع رواشم) درک مهم

 
 هعلاطم دروم ی هقطنم تیعقوم -2 لکش

        و یرابجت مبهم زبکارم و تبیعمجرپ طابقن هبب یبکیدزن و یلامش لقتسم یاهروشک اب طاتترا هطساو هب هزورما یلزنا
 لاناک هار زا ،ناردنزام یایرد هنارک مهم ردنب اب ییایرد سامت نمض و تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ناریا یتعنص
     یلحابس طبخ لوبط .دراد طابتترا زین ییاپورا فلتخم یاهروشک یللملا نیب و یراجت یاهردنب اب هایس یایرد و اگلو
 یصوصخ و یتلود یاه نامزاس ضرعت دروم رت مک ناردنزام لحاس فالخ رب و تسا رتمولیک 71 ناتسرهش نیا دیفم
        دبصقم نیربت یلبصا یبلزنا بالابت دنمبشزرا متبسیسوکا (1199 ،  ناتبسا یرگبشدرگ هعسوت حرط) .تسا هتفرگ رارق
 CDS  حربط) دنو بش یم ریزارس بالات نیا هب نالیگ مهم هناخدور 01 و دهد یم لیکشت ار نآ یداصتقا و یرگشدرگ
 .تسا ناتسرهش نیا زالوصحم نیرت یلصا زا رایواخ و یریصح زالوصحم و یتسد عیانص .(1199 ،یلزنا ردنب
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 (211 ،4181 ،یلزنا ردنب نارمع و هعسوت حرط :عبنم) یلزنا رهش یلک راتخاس -8 لکش

    یبللملا نیبب بالابت نوچمه) درف هب رصحنم و هژیو یعیتط یاه تیباذج رب لمتشم یلزنا رد یرگشدرگ یاه تیباذج
  یبعیتط یرگشدرگ یاهاضف ،بسانم میلقا ،بالات هیشاح یلگنج یحاون و لگنج ،رکب ًااتتسن و یا هسام لحاوس ،یلزنا
   ییاذبغ یوبگلا ، صابخ موسر و بادآ ،یگتفه یاهرازاب نوچ مه) یگنهرف – یخیرات یاه تیباذج و (یرهش نورد
 دازآ    هبقطنم نوبچ مبه) یداصتقا و تخاس ناسنا یاه تیباذج و (...و یخیرات یاه نامتخاس ،ردنب هلکسا و لپ ،هژیو
 .دشاب یم (...و دیرخ زکارم ،یلزنا
   رد روبشک یبتیزنارت ی ابه   نایربش و راوبجمه ی ابه نوناک اب یطاتترا طیارش و یسرتسد رظن زا هدودحم نیا نینچ مه
  طبباور یاراد و تسا یناریا هعماج و نارگشدرگ ناهذا رد یتسانم هزاوآ و ههجو یاراد .تسا بسانم رایسب یتیعضو
 .دشاب یم زین راوجمه یرگشدرگ یاه نوناک ریاس اب یروهتون یدرکلمع
 بوصم یاه همانرب
   رد ناتبسا ابی رهش یلصا شیارگ نییعت هب اتدمع ،یگنهرف  اریم و یرگشدرگ اب هطبار رد دوجوم بوصم یاه همانرب 
     زا یبکی یلحابس یبضارا بوبلطم یربراک نییعت رد .دنزادرپ یم دعتسم قطانم نییعت ای و یرگشدرگ هعسوت یاتسار
       اربیم ظبفح و یرگبشدرگ یاربب ببسانم ی ابه  هبنهپ ،دوب دهاوخ اراد ار دوخ صاخ یاه هنهپ هک یمهم یاهدربراک
   راوبن یرگبشدرگ یدنب هقطنم ،اه نآ رد هدش دیکأت قطانم زا هدافتسا اب و بوصم یاه همانرب ،ور نیا زا .تسا یگنهرف
 .تسا هدمآ ریز لودج حرش هب نالیگ ناتسا رد بوصم یاه همانرب .دریگ یم زروص قیفلت شخب رد یلحاس

 نالیگ ناتسا بوصم یاه همانرب -1 لودج

 1199 ،لامش رواشم نیسدنهم ،نالیگ ناتسا یرگشدرگ هعسوت حرط :عتنم

 همانرب بوصم حرط

 شیاببببمآ حرببببط
 نیمزرس

 ناتسا یلصا هفیتو و تیرومأم
 یرگشدرگ هعسوت -1 یزرواشک هعسوت -9
   نبیا زا روبشک ی ابه ناتسا ریاس نینکاس هدافتسا ناکما هک یوحن هب ،یلم حطس رد یرادرب هرهب یارب یتماقا زازیهجت و یدرگناریا شخب هعسوت :ناتسا هعسوت درتهار نیرت یلصا
 یتنس عماوج یگنهرف یاهالاک و زامدخ ،یتسد عیانص تیوقت اب هارمه ؛دوش مهارف زاتمم تعیتط

   هعبسوت یبلم دنس
 ناتسا

 :هعسوت یلک لوصا
 یلگنج یاه براپ و یتحایس زکارم داجیا -
 ایرد لحاوس یزاس ملاس یاه حرط همادا -

  یدرگناهج هاگودرا داجیا -

  هعبسوت یلم همانرب
 یرگشدرگ

    هبتفرگ ربظن رد نابجیابرذآ یروهمج زا اب طاتترا رد هداج قیرط زا یدورو هزاورد ناونع هب ار نالیگ ناتسا رد اراتسآ و دریگ یم رارق " نالتس هقطنم " ای 1 هقطنم رد نالیگ ناتسا
     هزاورد ناوبنع هبب نابجنز و لبیبدرا ،تشر یاه هاگدورف و رزخ یایرد قیرط زا نارفاسم دورو هزاورد ناونع هب زامدخ هئارا تهج تشر رهش یژتارتسا نیا رد نینچ مه .تسا
 .تسا هدش نییعت یلخاد یاهرازاب
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 قیقحت یسانش شور
    یرگبشدرگ هعبسوت تخانبش و یبایزرا یپ رد اریز دشاب یم یدربراک عون زا دوخ صاخ فادها ساسا رب قیقحت نیا
   یرگبشدرگ ربتهب یاه یزیر همانرب رد نآ زا لصاح جیاتن و تسا نآ یارب دماراک یژتارتسا هئارا و یلزناردنب ناتسرهش
 نیرتمهم زا یکی هک شیامیپ شور زا نآ یرظن ثحاتم و عوضوم هب هجوت اب قیقحت نیا رد .تسا هدافتسا لباق هقطنم
  و رازببا زا سپس و هدش هدافتسا دراد یناسنا و یعامتجا زاقیقحت رد یدایز دربراک زین و تسا یبرجت هتش یاه شور
 زا هدافتسا اب تیاهن رد و هدش هدافتسا لیلحت و هیزجت و یراذگدک ،یریگ هنومن ،یدنب هقتط تهج یرامآ یاه کینکت
   .تسا هدش هدافتسا بسانم و یلوصا یزیر همانرب و دماراک یژتارتسا هئارا تهج یفلد لدم
  زا ابهرامآ و  ابه  هداد هبیهت ،    فبلتخم دانبسا هبعلاطم لمابش)  یا ههناخباتک شور  قبیرط زا زاعالطا یروآدرگ شور
  یبسررب ،  یبملع ببتک و ا به    هبمان نابیاپ هبعلاطم ،فلتخم یاه هاگیاپ هعلاطم و یتنرتنیا یاه یسررب ،ددعتم یاهنامزاس
  لمابش ،     لبیلحت یاهدبحاو زا همانبشسرپ لبیمکت لمابش)  ینادهیم شور و (فلتخم یاهنامزاس یاهحرط و اهشرازگ
 یرادرب سکع و هقطنم یعیتط و یهاگ تنوکس یاه هدودحم رد فلتخم طاقن و زاعوضوم هدهاشم ،رهش نارگشدرگ
   زروبص (یربظن یاه صخاش حالصا تهج رد قیقحت عوضوم نیصصختم نینچمه و نارگشدرگ اب هتحاصم ،اهنآ زا
 .تسا تفرگ
  هدودبحم دراو 1199  لابس زورون رد هک دنتسه ینارگشدرگ هیلک زا دنتراتع قیقحت نیا رد هعلاطم دروم یرامآ هعماج
 ،1199      لابس یزوروبن نارگبشدرگ دادبعت و رابمآ زا هدمآ لمع هب یاه یسررب ساسا رب .دنا هدش یلزناردنب ناتسرهش
 ی ابه   زدبم لوبط رد و هدش یلزناردنب ناتسرهش هدودحم دراو یزورون رگشدرگ رفن رازه دصیس و نویلیم کی دادعت
  نارکوبک لومرف زا هدافتسا اب و رما نیا هب هجوت اب .دنا هدرک هدافتسا ناتسرهش نیا یندید یاه هبذاج زا نوگانوگ تماقا
    یفدابصت زروبص هبب و ریثکت همان شسرپ ددع 119 دادعت تیاهن رد و هدش نییعت هنومن دادعت زا یدیدج یاهدروارب
 .تسا هدش هداد رارق نارگشدرگ سرتسد رد

       t 2 pq / d 2 

n = 
      1 + 1/N (t 2 pq / d 2 – 1 ) 

N= (7777799) هعماج مجح 
n = زاین دروم هنومن مجح 
P = (0.7) تفص دوجو لامتحا 
q = (9.7) تفص دوجو مدع لامتحا 
t = 11.9 
d= (17.7) یریگ هنومن یاطخ 
 .تسا هتشگ دروآرب ددع 119 رظن دروم هنومن مجح قوف لومرف ساسا رب

 قیقحت یاه صخاش

   و یبسایس و یعابمتجا ، یدابصتقا ،یطیحم راثآ یرگشدرگ هعسوت یبایزرا و شقن یبایزرا روظنم هب رضاح قیقحت رد
 .دوش هتفرگ هرهب ریز یاه صخاش زا راثآ نیا لیلحت تهج دراد اج اذل دنا هتفرگ رارق یسررب و هعلاطم دروم یتیریدم
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 یطیحم یاه بیسآ ،یکیژولوکا ناوت دیدهت ،یطیحم تسیز یاه فرعم زا صخاش نیا نییتت رد :یطیحم یاه صخاش
 .تسا هدش هدافتسا اهنیا دننام و یرگشدرگ دشر
    هبجو تبخادرپ رد نارگبشدرگ یلام تکراشم نازیم نوچمه ییاه فرعم زا اه صخاش نیا رد :یداصتقا یاه صخاش
 .تسا هدمآ لمع هب ییاه یبایزرا یرگشدرگ یروآ دوس نازیم و یرگشدرگ قنور تهج دقن
      و مابحدزا و تبماقا لوبط رد نارگبشدرگ شیابسآ و تینما نازیم یاه فرعم زا هطبار نیا رد :یعامتجا یاه صخاش
 .تسا هدمآ لمع هب ییاه یسررب لحم یغولش
  زا هبناربدم ی ابه تسایس ندیشیدنا موزل نوچ ییاه فرعم زا اه صخاش نیا نییتت رد :یتیریدم و یسایس یاه صخاش
 .تسا هدمآ لمع هب هدافتسا اه یرایهد و اه یرادرهش ،اهاروش رد الاب
 همانشسرپ (ییایاپ) دامتعا
   نبیا هبک  تبسا هدش باختنا خاتنورک یافلا شور ،زرکیل یا هجرد 5 فیط زا هدافتسا هب هجوت اب شور نیرت بسانم
  هدبمآ  قبیقحت  هبمادا رد  ابه هیضرف زا مادک ره اب بسانتم نآ جیاتن و هتفرگ زروص SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب شور
 9199 ،ساود) دروآ رامش هب ییایاپ یاراد ار سایقم ناوتب ات دشاب 0.7 دیاب مک تسد افلآ ،یبرجت ی هدعاق قتط .تسا

 .(911 ص
  تبسا لوادتم یاه شور زا یکی هک خاتنورک یافلآ شور زا قیقحت همان شسرپ دامتعا یسرب یارب رما نیا هب هجوت اب
     ابب رببارب هبمان شبسرپ نیا ییایاپ ای دامتعا نازیم دوش یم هدهاشم 1 هرامش لودج رد هک روطنامه .تسا هدش هدافتسا
 .دشاب یم 111.7

 Reliability Statistics همان شسرپ (ییایاپ) دامتعا نازیم -2 لودج
Cronbach's Alpha N of Items 

111.7 09 

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

   یرادبیاپ و یزابسمه زا اه هیوگ هک دهد یم ناشن و دنتسه یبولطم رایسب دادعا هدش هتساحم افلآ نازیم قیقحت نیا رد
  لوبتق لباق یریگ هزادنا رازبا ییایاپ دشاب 70.7 زا رتشیب هدمآ تسد هب یافلآ رادقم رگا .دنرادوخرب ییالابرایسب ینرود
 .تسا لوتق لباق 111.7 مقر اب قیقحت همان شسرپ ییایاپ نیاربانب ؛دشاب یم
 اه هداد لیلحت و هیزجت شور و اه لدم
 لدم زا ،نآ اب طتترم یرامآ یاه لیلحت و همانشسرپ زا هدافتسا رب هوالع شهوژپ نیا یاه هداد لیلحت و هیزجت دنور رد
  و یرابمآ یاه شور ،اوتحم لیلحت شخب هس زا اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب یلک روط هب .تسا هدش هدافتسا یفلد
 تسا هدش هدافتسا یطاتنتسا و یفیصوت
  زا ابهرادومن مسر ،SPSS رازفا مرن قیرط زا ناسانشراک و نارگشدرگ یاه همانشسرپ زاعالطا لیلحت تسا رکذ نایاش
   .تسا هتفریذپ ماجنا ARC GIS قیرط زا اه هشقن هیهت و EXCEL رازفا مرن قیرط
 اه هداد لیلحت هیزجت

                                 هقطنم یعیبط ثاریم ظفح رد دوجوم یرگشدرگ تاناکما و تالیهست ریثات یسررب -
        لبیلحت نوبمزآ زا هبقطنم یبعیتط  اربیم ظبفح رد دوبجوم یرگشدرگ زاناکما و زالیهست ریثات نازیم یسررب یارب
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      زابناکما یدبمآراکان و دوبتمک لمابش لقتبسم ریغتم لیلحت نیا رد .تسا هدش هدافتسا ANOVA هفرط کی سنایراو
      لابمرن عبیزوت ابب یبتیترت عوبن زا ه   بقطنم یبعیتط  اربیم دیدهت لماش هتسباو ریغتم و یحطس دنچ عون زا یرگشدرگ
   .دشاب یم هنومن 119 دادعت هب نارگشدرگ همانشسرپ عتنم و دشاب یم
   رد هبک روطنابمه ANOVA  نوبمزآ هب هجوت اب .تسا هدش هداد ناشن ریز لوادج رد هدمآ لمع هب ی اه یسررب جیاتن
       طیبحم هبب ینابسر بیبسآ دیدبشت ابب هطبار رد یرگشدرگ زاناکما یدماراکان و دوتمک دینک یم هظحالم ریز لودج
   هبک تبسا رکذ نایاش و هدوب F=37.049 و 9 =(df) یدازآ هجرد ،Sig=0.00 اب و نانیمطا دصرد 11 حطس رد تسیز
 17.7     زا ربتمک هدبمآ تبسد هبب Sig  نوبچ و دشاب یم یهورگ نورد و یهورگ نیب سنایراو تتسن رگنایب F اجنیا رد
    نبیا ربابنب .دراد دوبجو هعلاطم دروم ریغتم ود نایم ار راد ینعم هطبار دوجو نانیمطا دصرد 11 حطس رد نومزآ تسا
      دیدبشت نازبیم نابمه هبب دبشاب مک یرگشدرگ زاناکما و زالیهست نازیم هچ ره هک دهد یم ناشن نومزآ نیا جیاتن
 .دوش یم رتشیب یعیتط  اریم دیدهت

 هفرط کی یاونآ نومزآ ساسا رب یلزناردنب ناتسرهش یعیبط ثاریم دیدهت رب یرگشدرگ تاناکما دوبمک ریثات- -8 لودج

 
 
 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

        و دوبتمک نابمه هبک لقتبسم ربییغتم فبلتخم حوطبس نایم زا دینک یم هظحالم هک هنوگنامه ریز یفیصوت لودج رد
 نارگشدرگ تیرثکا و دنراد رارق الاب هب ور طسوتم حوطس رد اه نیگنایم نیرتشیب تسا یرگشدرگ زاناکما یدماراکان
    یبمک رادبقم هبب رفن 119 زا رفن 09 اهنت و دنا هدرک دادملق طسوتم دح رد ار زالیهست نیا یدماراک رفن 919 دادعت اب
 .دنا هتسناد دماراکان ار یرگشدرگ زاناکما و زالیهست

 (نارگشدرگ) یرامآ هعماج رظن زا یلزناردنب ناتسرهش یعیبط ثاریم دیدهت رب یرگشدرگ تاناکما دوبمک ریثات یفیصوت لودج -8 لودج
 Std. Error 95% Confidence Interval for Mean رایعم فارحنا نیگنایم دادعت 

Lower Bound Upper Bound 
 1.6468 9414. 16638. 68599. 1.2941 17 مک
 1.8840 1.7071 04482. 60294. 1.7956 181 طسوتم
 2.5892 2.3108 07017. 70173. 2.4500 100 دایز
 2.9631 2.3703 14329. 70196. 2.6667 24 دایز یلیخ
 2.1193 1.9553 04168. 74790. 2.0373 322 عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

     لقتبسم ربیقتم فبلتخم حوطبس نایم ود هب ود زروص هب راد ینعم یاه زوافت دوجو یسررب روظنم هب رگید یوس زا
   .تسا هدش هدافتسا Post Hoc نومزآ زا (یرگشدرگ زاناکما یدماراکان و دوتمک)
    تبیرثکا نابیم راد یبنعم زوافت دوجو یایوگ Tamhane لودج هب طوبرم یجورخ رد Post Hocیاه یسررب جیاتن 
    دبینک یبم هدهابشم 1   هرامبش لودبج رد هک روطنامه .دراد مه هب تتسن ار هتسباو ریغتم رظن زا لقتسم ریغتم حوطس
 دوجو نآ دایز رایسب و دایز ،طسوتم حطس اب ،یرگشدرگ زاناکما یدماراکان دوتمک مک حطس نایم یراد ینعم زوافت
   یبم مبشچ ه   بب زبین دابیز یلیخ و دایز ،مک حطس هس اب زاناکما دوتمک طسوتم حطس نایم راد ینعم زوافت نیا .دراد

 Sum of squares df Mean square F sig 
 .777 117.09 971.19 9 171.11 یهورگ نیب

   .191 199 117.999 یهورگ نورد

    919 911.109 عومجم
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     طبسوتم و مبک حطبس ابب اهنت حطس نیا هک دوش یم هدهاشم ،یرگشدرگ زاناکما دوتمک دایز حطس اب هطبار رد .دروخ
   نابیم ار یراد یبنعم هطبار دوجو مدع هک هدوب sig=0.703 دایز یلیخ حطس اب هسیاقم رد و هتشاد یراد ینعم زوافت
  نابنیمطا دصرد 11 حطس رد ،مک و طسوتم حطس ود اب اهنت زین دایز رایسب یدماراکان حطس .دهدیم ناشن حطس ود نیا
   لودبج نبیا ی ابه  هبتفای .درادن یراد ینعم هطبار یرگشدرگ زاناکما دایز دوتمک حطس اب و هتشاد یراد ینعم زوافت
   و طیبحم هبب یناسر بیسآ نازیم ،یرگشدرگ زالیهست و زاناکما یدماراکان نازیم شیازفا اب هک تسا رما نیا یایوگ
 .دوش یم رتشیب زین هقطنم یکیژولوکا ناوت

 یعیبط ثاریم هب یناسر دیدهت ظاحل هب یرگشدرگ تاناکما دوبمک حوطس یود هبود هسیاقم روظنم هب ناهمات نومزآ -5 لودج
Tamhane  95% Confidence Interval 

 زاناکما دوتمک
 یرگشدرگ

 دوتمک
 زاناکما
 یرگشدرگ

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

 0060. 1.0090- 054. 17231. 50146.- طسوتم مک
 6344.- 1.6774- 000. 18057. *1.15588- دایز
 7604.- 1.9847- 000. 21957. *1.37255- دایز یلیخ

 1.0090 0060.- 054. 17231. 50146. مک طسوتم
 4329.- 8759.- 000. 08326. *65442.- دایز
 4458.- 1.2963- 000. 15013. *87109.- دایز یلیخ

 1.6774 6344. 000. 18057. *1.15588 مک دایز
 8759. 4329. 000. 08326. *65442. طسوتم
 2283. 6616.- 703. 15955. 21667.- دایز یلیخ

 1.9847 7604. 000. 21957. *1.37255 مک دایز یلیخ
 1.2963 4458. 000. 15013. *87109. طسوتم
 6616. 2283.- 703. 15955. 21667. دایز

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 یلزناردنب تسیز طیحم رب هدراو راشف و یرگشدرگ گنهامه دشر مدع یسررب -
  دوبجو مدع لماش لقتسم ریغتم یلزناردنب تسیز طیحم رب هدراو راشف و یرگشدرگ گنهامه دشر مدع یسررب یارب
 ، نوبمزآ ،    یبفلد همانبشسر لمابش عبتنم ،     تبسیز طیبحم ربب دابیز رابشف لماش هتسباو ریغتم ،یرگشدرگ بسانم دشر
 تسا هتفر راک هب سیلاو لاکسورک
 ریز یفیصوت لودج دش یروآ عمج هنیمز نیا ناگرتخ و ناسانشراک نایم زا هک یا همانشسرپ هدزای نایم یسررب یارب
 هدهاشم دروم نیگنایم ریغتم ود ره رد هک دشاب یم رظن دروم ریغتم ود رایعم فارحنا و نیگنایم ،دادعت زایئزج یایوگ
  هبک تسا هتشاد ار الاب هب ور طسوتم دنور زین هدش هداد یاهزایتما رثکادح و لقادح و هدوب 17.1 مقر و کیدزن مه هب
 .دراد ار ریغتم ود نیا نایم یرهات هطبار یایوگ

  یرگشدرگ گنهامه و بسانم دشر دوجو مدع هب طوبرم یرامآ هعماج یاه هداد نیگنایم و دادعت یفیصوت لودج -9 لودج

 ناتسرهش تسیز طیحم رب دایز راشف و
 Minimum Maximum رایعم فارحنا نیگنایم دادعت 
 5.00 3.00 53936. 4.0909 11 تسیز طیحم هب دایز راشف
 5.00 3.00 70065. 4.0909 11 یرگشدرگ دوجو مدع

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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   یرتمارابپان نوبمزآ زا  ابه هداد دودحم دادعت و لقتسم ریغتم ندوب یحطس دنچ لیلد هبانب قوف یبایزرا هب هجوت اب لاح
Kruskal Wallis رد هبطبار نبیا هبک تبسا ربما نیا زا یکاح 0 هرامش لودج رد هدمآ تسد هب جیاتن و هدش هدافتسا      

        ببسانم دبشر مدبع نابیم یراد یبنعم هبطبار و هدوبب ر اد یبنعم df = 2 و Sig= 0.02 اب و نانیمطا دصرد 11 حطس
     یرگبشدرگ هبچره و دراد دوبجو ربگید یوس زا هقطنم تسیز طیحم رب نآ دشر دایز راشف و وس کی زا یرگشدرگ
     زبین هبقطنم تبسیز طیبحم و تعیتط هب یناسر بیسآ نازیم نازیم نامه هب دبای هعسوت دوخ گنهامه دشر زا یادج
 .دش دهاوخ رتشیب

 تسیز طیحم هب یناسر بیسآ و یرگشدرگ دشر مدع نایم یراد ینعم نازیم یسررب تهج Kruskal Wallis نومزآ -5 لودج
  تسیز طیحم هب دایز راشف

6.031 Chi-Square 
2 df 
.039 Asymp. Sig. 
.020a Sig. Monte Carlo Sig. 
.026 Lower Bound  
.033 Upper Bound 

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هبب Mean Rank   نازبیم نیرتبشیب هک دوش یم هدهاشم زین اه نیگنایم یدنب کنر رد 1 هرامش لودج رد رگید یوس زا
       طوببرم تبسیز طیبحم هبب هدبش دراو رابشف رب 91.1 مقر اب یرگشدرگ گنهامه دشر مدع دایز رایسب زاریثات حطس
      رد دبشاب یدابیز رایبسب حطبس رد یرگبشدرگ گنهامه دشر مدع هچره هک تسا هتکن نیا یایوگ رما نیا و دوش یم
 .دوش یم رتشیب زین تسیز طیحم رب هدمآ دراو راشف نازیم نامه هب لباقم

 ناتسرهش تسیز طیحم هب یناسر بیسآ و یرگشدرگ دشر مدع نایم نایم هطبار یدنب کنر -1 لودج
 Mean Rank دادعت یقیفلت یرگشدرگ دوجو مدع 
 3.25 2 طسوتم تسیز طیحم هب دایز راشف

 5.50 6 دایز
 8.83 3 دایز یلیخ
  11 عومجم

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 هقطنم یکیژولوکا ناوت دیدهت رد یرگشدرگ دشر ریثات یسررب -
  ناتبسرهش یرگشدرگ دشر لماش لقتسم ریغتم زا هقطنم یکیژولوکا ناوت دیدهت رد یرگشدرگ دشر ریثات یسررب یارب
    سیبلاو لاکبسورک نوبمزآ ، یبفلد همانشسرپ لماش عتنم ،هقطنم یکیژولوکا ناوت دیدهت لماش هتسباو ریغتم ،یلزنا ردنب
 .تسا هدش هدافتسا
    دودبحم و ندوبب یحطبسدنچ ، ندوبب یتیترت هبانب و ناسانشراک یاه همانشسرپ زا هدمآ تسد هب یاه هداد زا هدافتسا اب
     ربیز یفیبصوت لودبج رد هبک روطنامه .تسا هدش هدافتسا Kruskal Wallis یرتماراپان نومزآ زا یرامآ هعماج ندوب
 .تسا هدوب مه هب کیدزن اتیرقت اهریغتم نیگنایم دینک یم هدهاشم

 یکیژولوکا ناوت دیدهت و یرگشدرگ دشر نایم هطبار هب طوبرم یرامآ هعماج یاه هداد نیگنایم و دادعت یفیصوت لودج -1 لودج
 Minimum Maximum رایعم فارحنا نیگنایم دادعت 
 5.00 3.00 67420. 4.3636 11 یژولوکا ناوت دیدهت
 5.00 3.00 1.00000 4.0000 11 یرگشدرگ دشر

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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  دبصرد 11 حطس رد سیلاو لاکسورک نومزآ زا هدمآ تسد هب sig دینک یم هظحالم هک روطنامه 79 هرامش لودج رد
  دروبم هتسباو و لقتسم ریغتم نایم ار یوق راد ینعم هطبار دوجو 1 (df) یدازآ هجرد اب و هدوب 177.7 اب ربارب نانیمطا
 .دهد یم رارق دییات

 یکیژولوکا ناوت دیدهت و یرگشدرگ دشر نایم یراد ینعم نازیم یسررب تهج Kruskal Wallis نومزآ 41 لودج
  یکیژولوکا ناوت دیدهت

9.200 Chi-Square 
2 df 
.010 Asymp. Sig. 
.004a Sig. Monte Carlo Sig. 
.003 Lower Bound  
.006 Upper Bound 

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هبب ی ابه    خبساپ ربثکا هبک دوش یم هدید زین 99 هرامش لودج رد هدمآ تسد هب زازایتما هوحن و زاییزج یدنب هدر رد
     زا یبشان یکیژوبلوکا ناوبت دبیدهت ،رما ناسانشراک عومجم رد و دنا هتفرگ رارق الاب هب ور طسوتم هدر رد هدمآ تسد
        دبشر زازاوبم هبب هبک تبسا ربما نبیا هدنهد ناشن Mean Rank ماقرا .دنا هتسناد دایز ار یرگشدرگ هعسوت و دشر
 .تسا هتفای شیازفا نازیم نامه هب زین یکیژولوکا ناوت دیدهت یرگشدرگ

 ناتسرهش یکیژولوکا ناوت دیدهت و یرگشدرگ دشر مدع نایم نایم هطبار یدنب کنر 11 لودج

 
 
 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 یریگ هجیتن
       رد تبشاد دبهاوخ لاتندبب ار یبطیحم تبسیز و یبگنهرف ،یداصتقا زارثا یا هقطنم ره رد یرگشدرگ تیلاعف دشر
  تبسیز طیحم تیلاعف نیا دشر یطیحم تسیز ظاحل زا هکیروط هب هدوتن رثا زا یلاخ تیلاعف نیا زین یلزناردنب هقطنم
 ی ابه    نونابک رد زتبس یابضف یجیردت یدوبان و ناتخرد عطق .تسا هداد رارق یرتشیب رطخ ضرعم رد زور هب زور ار
   هدهابشم ناتبسرهش حطس رد ناوت یم روفو هب ار نآ هک تسا یطیحم تسیز بولطمان زارثا هلمج زا هقطنم یتحایس
 .درک
   تیبساسح هبک دنتسه ییاهناکم هلمج زا اهایرد لحاوس دشاب یم رزخ یایرد یارب بانرطخ و یدج یلضعم یگدولآ
   یگدوبلآ و دنبشاب  یبم  یحطبس یاه بآ و اه هناخدور و اه هچایرد اب طاتترا رد اریز ،دنراد بآ یگدولآ ربارب رد ییالاب
 ( ... و ابهژالپ ، ابهبراپ ،اه لته) یرگشدرگ زاسیسأت تخاس نینچمه ،دنزیم نماد لحاوس یگدولآ هب اهنآزا مادکره
 نیب زا و گرم بجوم دوخ نیا هک ،دوشیم اهایرد هب بالضاف زا یدایز مجح دورو بتس اهایرد لحاوس رد لزانم و
   .دوشیم ایردو لحاس متسیسوکا یزبآ ناروناج نتفر
  یابه      هبلابز تبشاتنا تبلع هبب هبقطنم رد دوبجوم دئاز داوم نازیم شیازفا دراد دوجو هنیمز نیا رد هک یرگید لکشم
      عبفد ثبعاب هلأبسم نبیا .دنبشاب  یبم اه لته و اه هاگتحارتسا و یگناخ یاههلابز هارمه هب نارگشدرگ تیلاعفزا لصاح
  زا لبصاح ی ابه هباریش ذوفن نینچمه ؛تسا هدش یلگنج یضارا و عتارم رد اههلابز نفد زروص هب دئاز داوم تسردان

 Mean Rank دادعت یرگشدرگ دشر 
 دیدهت
 ناوت
 یکیژولوکا

 3.40 5 طسوتم
 4.00 1 دایز
 9.00 5 دایز یلیخ
  11 عومجم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 227

     تبهج رد سابسا نیبمه ربب .دو بش یم رجنم ایرد بآ تیاهن ردو اهنآ ندش هدولآ و ینیمزریز یاهبآ عبانم هب داوم نیا
   و یتعنبص و یگنابخ یا       هبالبضاف حیحبص عبفد ربب تبسا مزال لحاوبس تبسیز طیحم یزیر همانرب و تیریدم دوتهب
  .دنوش یروآ عمج لحاوس حطس زا دماج یاه هلابز نینچمه و لامعا یفاک زراظن دماج یاه هلابز
     و تخابس و طیبحم ابب ابهنآ ینوگمهان ثعاب یلحاس ی هقطنم رد اهانب زاس و تخاس رب یزیر همانرب و زراظن نادقف
   یابهالیو تخابس ،  یبعیتط رتابنم یور رب زاس و تخاس هب ناوتیم زالکشم نیا هلمج زا .تسا هدش هیور یب زاس
    طیبحم ابب راگزابسان یموبریغ و نردم حلاصم زا هدافتسا ،لحاس رکب تعیتط نتفر نیب زا و مظنمان زروص هب یلحاس
          و تخابس لبیلد هبب یبلزنا دبنب لحاوبس .دراد هاربمه هبب ار یربصب یگدولآ هک لحاس رد اه هلابز یزاس اهر ،یعیتط
 ی ابه  عبمتجم و  ابه     هابگودرا هبب هدبش مابجنا اه هناخترازو و یتلود یاه هاگتسد ،یصوصخ ناکلام طسوت هک ییاهزاس
   .تسا هدش لحاوس زا یدایز رایسب یاه شخب هب نارگشدرگ یسرتسد یراوشد بجوم و هتفای صاصتخا یحیرفت
  و ییاتبسور یرگشدرگ ،یرهش یرگشدرگ دننام ،یرگشدرگ فلتخم زاعوضوم هنیمز رد یضارا یربراک یزیرهمانرب
    ناروتبسر و ییاریذبپ زامدبخ ،لقن و لمح یاهتخاس ریز و زاناکما هعسوت لیتق زا یدراوم هب یلحاس یرگشدرگ
  ربییغت .(Walton ،2000 : 57) .دوش یم طوبرم یهافر زامدخ و یمرگرس و حیرفت یاه ناکم ،یهاگتماقا زکارم ،یراد
 دوش یم هتخانش یرگشدرگ هعسوت یطیحم یاهمایپ زا یکی یضارا یربراک
  رد دبصرد 9.09  مبقر اب تسیز طیحم هب یرگشدرگ دشر یناسر بیسآ نازیم اهنآ یاهدروارب و نارگشدرگ رظن هبانب 
 .تسا هتشاد رارق یدایز دح
  داد نابشن دندومن یم زرفاسم هقطنم نیا هب راب نیمدنچ یارب هک ینارگشدرگ نایم زا رهش زارییغت شجنس تیاهن رد
  هبک تسا نآ زا یکاح رما نیا .دنا هتسناد رتهب هتشذگ زاعفد هب تتسن ار رهش زارییغت نارگشدرگ زا دصرد 1.11 هک
  ابب هسیاقم رد رما نیا اما تسا هتفرگ رارق یبولطم نادنچ هن دح رد یرگشدرگ زالیهست و زاناکما تیعضو هچ رگا
 .دشاب هظحالم لباق نارگشدرگ رظن رد هتسناوت و هتشاد دشر لتق یاه لاس
     و یبفلد لدبم بوچرابچ ببلاق رد ،    نارگبشدرگ طبسوت هدبش هبئارا یاه خساپ زا هدمآ لمع هب یاه یسررب رب هوالع
   .تسا هتفرگ زروص ناتسرهش یکیژولوکا ناوت و یرگشدرگ دشر صوصخ رد ییاه یبایزرا زین نآ هرتخ ناسانشراک
   نارگبشدرگ یبخرب طسوت هدش تتافح یحاون و اه براپ رد ناهایگ دشر نتفر نیب زا لماش هک یکیژولوکا زادیدهت
  هدافتبسا زا یشان شیاسرف و اهرداج شتآ و دوس یارب نارگشدرگ طسوت ناتخرد عطق و دننک یم رذگ اهنآ نایم زا هک
   وبم و  ابه   هلکبسا ببسانمان     یبابی نابکم و یبحارط و یروبتع ریسم ندرک تسرد و ندرک شدرگ یارب دح زا شیب
 .تسا هدش لحاوس ینیشن بقع و شیاسرف ثعاب یلحاس یاهبآ رد هباشم یاهراتخاس و اه نکش
   یابهل ابس یط یلزناردنب ناتسرهش یرگشدرگ هک دش طاتنتسا روطنیا ،فلتخم لیالد هب انب زین ناسانشراک یاه خساپ زا
        ناوبت دبیدهت و یرگبشدرگ دبشر نابیم هبطبار یبفلد هورگ یاضعا و ناسانشراک نیا .تسا هدوب هجاوم دشر اب ریخا
 لمات یسب یاج رما نیا هک دنا هدومن دروآرب یدایز رایسب و دایز دح رد و هدننک نارگن رایسب ار ناتسرهش یکیژولوکا
        دبشر روبظنم هبب رادبیاپ هعبسوت ریبادبت ندبش ییارجا نازیم .دروآ یم راب هب ار ناتسرهش طیحم هدنیآ یارب ینارگن و
  یبیارجا تیلباق و هدوب فیعض و طسوتم حطس رد ناسانشراک رظن هب انب ناتسرهش نیا رد یرگشدرگ رادیاپ و حیحص
 .تسا هدش دروارب فیعض ناتسرهش نیا رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت لوصا ندش
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 یک  بشزپ دادبما ،   هبمیب زامدبخ) لبیتق زا یناتیتشپ زامدخ دوتمک یرگشدرگ زاناکما و زالیهست تیعضو دروم رد
   هعبسوت یاربب دلوم عیانص رد یراذگ هیامرس مدع .بسانم یهار نیب یتامدخ یاه عمتجم و یتماقا زکارم دوتمک ،(...و
      شهابک و یرگبشدرگ نابکما رد ببسانم یطابتترا زاناکما یفاکان هعسوت ،یرگشدرگ زاناکما و زازیهجت لیمکت و
 1.11 ، ناتبسرهش طاقن رد یرگشدرگ زاناکما و زالیهست تیعضو اب طاتترا رد هدش ثعاب یتیامح و یلام زالیهست
 .دنا هتسناد یطسوتم حطس رد ار زالیهست نیا ناسانشراک زا دص رد
   زا یریگوبلج رد یلابم نیمات ی اه ناگرا شقن هک تسا هدوب رما نیا زا یکاح هدمآ لمع هب یاه یسررب رگید یوس زا
 نیا نوگانوگ یاه شخب رد یراذگ هیامرس و هتشگ عقاو دیفم دناوت یم یدایز رایسب حطس رد یرگشدرگ یفنم زاعتت
      یابضعا شزوبمآ زروربض ربگید یوبس زا .دشاب یم رمث رمثم رایسب طیحم یرادیاپ و یتتافح یاه هزیگنا اب تعنص
   طبسوت یبصصخت ی  ابه      هابگراک ببلاق رد نآ یبفنم و تبتثم زابعتت و    یرگبشدرگ تبیمها هراببرد رهش یاهاروش
   اربیز ؛دبشاب  یبم        تبیمها لبباق و مبهم رایبسب یبفلد هوربگ نابسانشراک رظن هب انب هک تسا یرما لوئسم یاه نامزاس
    مابگ یرگبشدرگ رادبیاپ و ملاس ی هعسوت یاتسار رد دنناوت یم رتهب ریذپ تیلووسم و هاگآ ،هدید شزومآ ینالووسم
 .دنیامن تیاده تسرد ار نآ و هتشادرب
   زالیهبست یدبماراکان و دوتمک الوا هک دهد یم ناشن زاقیقحت جیاتن هدمآ لمع هب یاه یبایزرا و زاقیقحت هب هجوت اب
  و ابیرد ،    بادربم لبیتق را هبقطنم یبعیتط یاه  اریم دیدهت دیدشت هب رجنم یلزناردنب ناتسرهش یرگشدرگ زاناکما و
   تبسیز طیبحم رب یدایز راشف یرگشدرگ گنهامه و بسانم دشر دوجو مدع تلع هب ایناث .تسا هدیدرگ نآ تعیتط
   یکیژوبلوکا ناوبت دیدهت هب رجنم یلزناردنب ناتسرهش رد یرگشدرگ دشر هکنیا تیاهن رد و تسا هدش دراو ناتسرهش
 .دشاب یمن اراد ار یتسانم طیارش رادیاپ هعسوت لوصا یاه بوچراچ ظاحل زا و هدش هقطنم
    نامزابس هبب ابهتیلاعف ندرپس اب ناوت یم یصوصخ شخب تکراشم شیازفا تهج رد دوجوم طیارش دوتهب یارب اذل 
      لبماعت دابجیا یاربب یزبیر هبمانرب یارب تسیز طیحم تتافح نامزاس و یتسد عیانص و یرگشدرگ ،یگنهرف  اریم
   رد یموبب مدربم نداد تکراشم ،(..و اههاگتماقا ،یراد سناژآ ،یرادلته لیتق زا) یرگشدرگ یاه ماظن هدرخ نیب رتشیب
  یابطعا ،  یتابیلام یابه   تبیفاعم) یقیوبشت یابه  تبسایس ذابختا ،دوس هنالداع میسقت قیرط زا یرگشدرگ یاهتیلاعف
 .دومن مادقا یصوصخ شخب ناراذگهیامرس هب تلود یوس زا ،(هریغ و زالیهست
  زبکارم هعسوت ،(...و یکشزپ دادما ،همیب زامدخ) لیتق زا یناتیتشپ زامدخ شیازفا ؛اهتخاس ریز تیوقت دروم رد *
 ،       زاودا لبیمکت و هعبسوت یاربب دبلوم عیانبص رد یراذبگ هیامربس ، ببسانم یهار نیب یتامدخ یاهعمتجم و یتماقا
  یلابم زال  یهبست شیازبفا ،  یرگبشدرگ نکابما رد بسانم یطاتترا زاناکما یهعسوت ،یرگشدرگ زاناکما و زازیهجت
 .دریگ زروص یساسا زامادقا یتیامح
   اربیم نامزاس هب یروشک یریگمیمصت زارایتخا زا یخرب ضیوفت ؛تیریدم یریگمیمصت حطس شیازفا دروم رد *
  شیازبفا ،   ناتبسا یرگبشدرگ تعنبص ی هبطوبرم ناریدم هب زاعالطا و رامآ هئرا شیازفا ،ناتسا یرگشدرگ و یگنهرف
  تبیوقت ،   لربتنک و زارابظن تبیوقت ، ناتبسا رد ،  یرگبشدرگ تعنبص ی  هبطوبرم یاهنامزابس ییایوپ و یریذپفاطعنا
 .دنشاب یم تیولوا رد کیژارتسا یزیر همانرب و اهتسایس یگنهامه ،یدربراک یاهشهوژپ
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 .ددرگیم هئارا یتآ زاقیقحت ماجنا تهج نارگشهوژپ ریاس هب ریز زاداهنشیپ قیقحت نیا زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
  .یلزناردنب رد یرگشدرگ تعنص هعسوت لدم نییتت و یحارط .9
       عوبضوم هبب تتبسن (...و ناراذبگ یبشم طبخ ،  نارادمتبسایس) یرگبشدرگ تعنص ماظن ناریدم شرگن یسررب .1
 .مسیروت و یرگشدرگ
 .روشک رد یرگشدرگ تعنص هدنرادزاب و هدنرب شیپ لماوع یسررب .9
 .نآ بولطم تیعضو و یلزناردنب یرگشدرگ تعنص دوجوم تیعضو نایم دوجوم فاکش یسررب .1
 عبانم
 رهش :یدروم هعلاطم) یلحاس یرگشدرگ یاه هژورپ یتسیز طیحم راثآ یبایزرا :(1199) ،یداینب .ص ،یمداخ .ن ،یددم .ح ،.م ،هداز فرشا

 .91-11 صص ،9 هرامش ،9 لاس ،تسیز طیحم یاه شهوژپ هیرشن ،(سراف جیلخ یللملا نیب یدرگناهج
 .ین رشن ،یتیان گنشوه همجرت ،یعامتجا زاقیقحت رد شیامیپ ،(9199) ساود .ید.یا
 .نارهت ،همرت زاراشتنا ،نایبارت هنوپ و ییازریم هبزور همجرت ،تیریدم و یزیر همانرب ،زارثا یرگشدرگ ،(0199) نوسیمرتیپ
 ی ابه      هداونابخ زا یجنبس ربظن ربب هبیکت اب یلحاس یرگشدرگ زارثا یسررب :(1199) ،یلع ،بیسن یرتنق ،بلاطوبا ،یمساق ،هلیضف ،یناخ

 .مراهچ هرامش ،لوا لاس ،یناسنا یایفارغج همانلصف ،دورگنل ناتسرهش هلاخمچ یاتسور یدروم هعلاطم ،ییاتسور
 مود پاچ ،درخ ناگژاو زاراشتنا ،نارهت ،ناهج و ناریا رد یرهش یرگشدرگ :(1199) ،.ا ،یرانید
   روبظنم هبب رهشوب ناتسا رد دنتیان ییایرد – یلحاس یلم براپ یطیحم تسیز ناوت یبایزرا :(1199) ،یضایر .ب ،راک هناد .ا ،.ر ،یرتجنر

 .111-191 صص ،1 هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع همانلصف ،یجرفت یا هدافتسا
 .1099 ،11 هرامش ،تسیز طیحم ،مسیروت هعسوت یطیحم تسیز یاهدمایپ ،اتیرف ،یبارس
 .119 و 019 هرامش ،یداصتقا – یسایس هلجم ،ناریا رد یزیر همانرب لاس هاجنپ و یرگشدرگ تعنص ،دمحا ،کلرس
    رادبیاپ یرگبشدرگ یابهرایعم هب هجوت اب یلحاس یرگشدرگ طیحم شخب تیفیک لماوع لیلحت :(1199) ،روپ یلع داجس ،لیعامسا ،هعیش

 .1 هرامش ،رهشنامرآ همانلصف ،رسمار رهش یدروم هعلاطم
 و ی زبیر  هبمانرب  هبلجم ، رهبشوب رهش یدروم هعلاطم یلحاس نارگشدرگ نیب رد یطیحم تسیز یاهراتفر یسررب :(9199) ،قداص ،یحلاص

 .9 هرامش لوا لاس ،یرگشدرگ هعسوت
 1199 ،لامش رواشم نیسدنهم ،نالیگ ناتسا یرگشدرگ هعسوت حرط
 ،  تبسیز طیبحم یاه شهوژپ ،یلگنج یاه براپ نارگشدرگ یتسیز طیحم راتفر و شرگن ،یناکم قلعت :(9199) ،دمحا ،یناتسورس یدباع

 .ناتسبات و راهب ،1 هرامش ،1 لاس
  دابصتقا سنارفنک نیمشش زالاقم هعومجم ،یعیتط عبانم یرادیاپ و تسیز طیحم زا تتافح اب راگزاس مسیروتوکا :(1199) ،ع ،یهللادتع

 .ناریا یزرواشک
     یحاوبن :یدروبم هبعلاطم ییاتبسور یحاون یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا داعبا رب یرگشدرگ زارثا :(1199) ،.ن ،ییاج زوریف هداز یلقیلع

    ربتکد ییابمنهار هبب ، ناربهت هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هتشر ،یرتکد همان نایاپ ،رهشون ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور
 .یردب یلع دیس

      رد نارگبشدرگ یبطیحم تبسیز یابهراتفر شجنبس :(1199) ، دبیجم ، یلیعمبسا ، یدبهم ،یئوتسل ناضمر ،رصان ،ییاجزوریف هداز یلقیلع
 .1 ۀرامش ،1 ۀرود ،ییاتسور یاهشهوژپ ،کنابایب و روخ ناتسرهش ییاتسور یحاون ؛یدروم ۀعلاطم ینابایب و یریوک یاهدصقم

 زاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف ،نارگشدرگ یطیحم تسیز راتفر و شناد (1199) ،شرگن فاکش ،رحس ،یحلاصرفعج و دمحم یلضاف
 .،ناتسبات 11 هرامش متشه لاس یرگشدرگ تیریدم

 .ناردنزام هاگشناد .ییالکیداق یدالوا رفعج همجرت .یدرگ تعیتط رب یا همدقم (1199) یا .د ،لنف
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   سابتع و نبابکنت یاه ناتسرهش :دروم) روشک یرگشدرگ رد رزخ یایرد لحاوس هاگیاج یسررب :(1199) ،یردیح .ز ،.م ،موصعم یریدق
 اهدیدهت و اه تصرف ؛رزخ لحاوس رادیاپ یرگشدرگ یللملا نیب شیامه نیلوا ،(دابآ

  همانلبصف ،      ربسمار رهبش لحاوبسرب یرگبشدرگ یبطیحم تبسیز زارثا :(1199) ،ینید فیرش نیلگ .  ،ییوتسل هدازناضمر .م ،.م ،ولخرق
 .موس هرامش ،لوا لاس ،یناسنا یایفارغج یشهوژپ
 ،1  هرامبش ،  یدرگنابهج تیریدبم همانهام ،نآ رادیاپ هعسوت و یلحاس یرگشدرگ یطیحم تسیز و ییایفارغج زارثا :(1199) ،.ط ،یمیرک

 .01-19 صص
   شیابمه نیبلوا ، (رابهباچ جیلخ ؛یدروم هعلاطم) ییایرد تسیز طیحم رب یرگشدرگ هعسوت زارثا یبایزرا :(9199) ناکشا ،بسن یناقمم

 .نمهب 79 تیاغل 11 – ناریا یمالسا یروهمج ییایرد رادتقا و نارکم لحاوس هعسوت یلم
 0199 ،یلزنا دازآ هقطنم عماج و یدرتهار حرط ،هصرع رواشم نیسدنهم
 1199 ،یلزنا ردنب CDS زاعلاطم ،سراپ ناهج شقن رواشم نیسدنهم
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