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 یاههاگتنوکس یعامتجا یرادیاپ رد ییاتسور تیریدم درکلمع
 (لیبدرا ناتسرهش یزکرم شخب یاهاتسور :یدروم هعلاطم)ییاتسور

 1ینامیا مارهب
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 شنم یرصان یلع
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یملع تایه ریغ وضع

 یکلم هللا فطل
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یملع تایه ریغ وضع

 یبلاط اضر
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک یوجشناد

 11/04/3191:شریذپ رودص خیرات 00/34/1191:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ییاتسور هعسوت و یزیرهمانرب دنیآرف رد هک تسا ییاتسور رادیاپ هعسوت هب لین یارب یساسا یاههفلؤم زا یکی ییاتسور تیریدم

 ار ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف ،یلحم هعماج تکراشم و یتلود ریغ و یتلود شخب یراکمه اب هک دراد یمهم شقن و هاگیاج
 ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا یرادیاپ رد ییاتسور تیریدم درکلمع یسررب فده اب رضاح شهوژپ نیاربانب .دنکیم تیریدم
 یاتسور 37 یرامآ هعماج .تسا یلیلحت -یفیصوت تیهام ساسا رب و یدربراک فده ظاحل زا شهوژپ نیا .تسا هدش ماجنا
 هب هک دیدرگ باختنا هنومن مجح ناونع هب رفن 141 یاهشوخ یریگهنومن شور زا هدافتسا اب هک تسا لیبدرا ناتسرهش نوماریپ

 و یاهناخباتک هویش زا هدافتسا اب زاین دروم یاههداد .دیدرگ عیزوت بختنم یاهاتسور رد دوجوم تیعمج بسح رب و یبسن تروص
 و ییاتسور تیریدم درکلمع یاهصخاش زا یبوچراچ عوضوم لیلحت روظنم هب .دش یروآدرگ (هبحاصم و همانشسرپ)ینادیم
 نیب زا تسا نیا رگنایب همانشسرپ زا لصاح یاههداد لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن .دیدرگ نیودت و باختنا یعامتجا یرادیاپ

 و تسا هتشاد یعامتجا یرادیاپ رد ار ریثأت نیرتشیب 041/1 یاتب نازیم اب ینارمع صخاش ،ییاتسور تیریدم درکلمع یاهصخاش
 لقتسم ریغتم زا دصرد 16 دودح ییاتسور تیریدم درکلمع لک رد و تسا هدوب اراد ار ریثأت نیرتمک 143/1 اب یتامدخ صخاش
 .دنکیم نییبت ار ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا یرادیاپ

 
 لیبدرا ناتسرهش ،ییاتسور یاههاگتنوکس ،یعامتجا یرادیاپ ،رادیاپ هعسوت ،ییاتسور تیریدم :یدیلک تاملک
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 هلأسم نایب
 رد اهتیلاعف نیرتمهم زا یکی ناونع هب هک دراد ینًالوط هقباس رشب یعامتجا یاهتیلاعف زا یکی ناونع هب تیریدم
 زا و دباییم ققحت اهنامزاس فادها و اهتیرومأم هک تسا تیلاعف نیا ددم هب و ددرگیم یقلت رشب یعامتجا یگدنز
 رایسب شقن و هاگیاج تیریدم ییاتسور هعسوت و یزیرهمانرب دنیآرف رد .ددرگیم یرادربهرهب دوجوم تاناکما و عبانم
 یحالص)تفای دهاوخن ققحت ییاتسور هعسوت فادها ،دمآراک و عورشم ییاتسور تیریدم نودب هکنانچ دراد یمهم
 .(121 :0191 ،اینیمایتلا و یناهفصا
-همانرب دنیآرف ات تسا هارمه ییاتسور رادیاپ هعسوت (قشمرس ،وگلا) میاداراپ و درکیور اب ییاتسور تیریدم هزورما
 ،یتلود یاهداهن ینعی هعسوت نالماع رگید یرگلیهست قیرط زا و مدرم هلیسو هب ییاتسور قطانم رد ار اهیزیر
 .دنک هنیداهن ار اهناکم و اهناسنا یگتفایهعسوت قح و دشخب ققحت یتاقیقحت –یملع یاهداهن ،یمدرم یاهنامزاس
-یم رب رد ار یرشب یاهزاین ... و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا همه و تسا ارگیلک رادیاپ هعسوت دیدج موهفم
 قیرط زا نادنورهش هک تسا ییاهدنیآرف و اهمسیناکم ،اهداهن زا یاهعومجم لماش ییاتسور تیریدم ورنیا زا .دریگ
 .دنبایتسد دوخ قوقح هب و دنزاس لیدعت ار دوخ تافالتخا ،دننک لابند ار دوخ یاهزاین و اههتساوخ دنناوتیم نآ
 دنناوتب ات تسا یصوصخ شخب و یندم هعماج یاهداهن ،یلحم یاهداهن یعاسم کیرشت و یراکمه دنمزاین رما نیا
 رادیاپ هعسوت تیریدم رد .دنک کمک یلحم رادیاپ هعسوت دنیآرف هب دنناوتب و دشخب ققحت ار یمدرم تکراشم
-یم لابند بوخ ییاورمکح و طیحم تیفیک دوبهب ،یعامتجا هافر ،یداصتقا تفرشیپ فادها ییاتسور یاههاگتنوکس
 یاههبنج رب ار یفلتخم تاریثأت هک تسا روشک ماظن رب ییاتسور تیریدم فلتخم یاهکبس تیمکاح دیؤم هک دوش
 تیریدم ریس و هعلاطم رد همه زا شیب هچنآ .(111 :1191 ،یراختفا نیدلانکر)تساهتشاد روشک یاهاتسور عونتم
 اب هک تسور نیا زا .تسا بسانم ینیزگیاج نودب یتیریدم رصنع فذح ،دنکیم هجوت بلج ریخا ههد هس یط
 دمآراک تیریدم نادقف یعون ،ییاتسور یاضف رد تیلاعف و یگدنز زا رادیاپ یرادهگن رد یتنس تیریدم یشاپورف
 یجیردت لوفا و یعیبط دودحم عبانم یرادیاپان زورب نآ دمایپ نیتسخن هک دوشیم رادیدپ یلحم حطس رد ییاضف
 زا یرایسب ندناماهر ،دوخ لکش نیرتداح رد و یداصتقا -یعامتجا ماجسنا و ییاتسور عامتجا یگچراپکی

 و یربنق و 011 :1191 ،یدیعس)تسا ییاتسور تیریدم یاهماظن زا یدعب یاههرود یط ییاتسور یاههاگتنوکس
 .(191 :2191 ،یمارهب
 رد تیریدم هک تفگ ناوتیم ،هدش ماجنا ناریا رد اهاتسور یتیریدم ماظن دروم رد نونک ات هک یتاعلاطم هب هجوت اب
 دراد دوجو هچنآ و دوشیمن لامعا ناریا یاهاتسور رد هدش دای نآ زا یتیریدم بتک رد هک هنوگنآ و نآ یملع یانعم
-یمن ارجا بولطم وحن هب تیریدم فیاظو و اههبنج یمامت نآ رد هک تسا تیریدم هبش صقان تیریدم یعون

 شنکارپ هب هجوت اب یتلود و زکرمتم تروص هب تیریدم عون نیا اذل .(100 ،2191 ،ناراکمه و نایهللادبع)دوش
 رضاح لاح رد .تسا هتشادن یتیقفوم نونک ات هتشذگ زا و هدوبن هیجوت یاراد ناریا رد فلتخم یاهتوافت و هدرتسگ
 و یگتفاینهعسوت رگناشن اهاضف نیا ،هعسوت رد دایز یاهتیلباق ندوب اراد مغریلع ناریا یاهاتسور زا یرایسب



 149 ...یرادیاپ رد ییاتسور تیریدم درکلمع

 شور هب تیریدم یوگلا یریگراکب هب ییاتسور هعسوت یاههمانرب رد دراد ترورض هنیمز نیا رد تسا تیمورحم
 .(400 :1191 ،یجالعتسا)ددرگ هجوت یتکراشم
 ،تیعمج راشف ،یزرواشک ندوب یتنس لیلد هب هتشذگ یاهههد رد لیبدرا ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور قطانم
 ناماسبان داصتقا ،یرادماد یاهتیلاعف یداصتقا هفرص مدع ،ازلاغتشا زکارم دوجو مدع ،دمآرد حطس ندوب نییاپ
 یتسرفرجاهم نینچ یاهدمایپ زا .تسا هدوب وربور دیدش یتسرفرجاهم اب یهافر تامدخ و تاناکما دوبمک ،ییاتسور
 .دومن هراشا ... و لاعف و دعتسم یناسنا یورین هیلخت ،اهاتسور بیرخت و هیلخت ،ییاتسور تیعمج لیلقت هب ناوتیم
 یرادیاپ صخاش رب نآ ریثأت و نییبت هب ییاتسور تیریدم هنیمز رد ون یشرگن اب ات دشوکیم ورشیپ شهوژپ نیاربانب
 هب ییاتسور تیریدم درکلمع شجنس نمض و دزادرپب لیبدرا ناتسرهش نوماریپ ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا
 .دزادرپب یعامتجا یرادیاپ دوبهب هنیمز رد ییاهراکهار هئارا
 شهوژپ هنیشیپ
 هب یددعتم تاقیقحت و تاعلاطم یعامتجا یرادیاپ و ییاتسور تیریدم ینعی شهوژپ یلصا ریغتم ود اب هطبار رد

 تیریدم درکلمع تاریثأت یسررب هب توافتم یهاگن اب هب رضاح شهوژپ اذل ؛تسا هتفرگ ماجنا ازجم تروص
 هتخادرپ لیبدرا ناتسا رد ناققحم ریاس یاهشهوژپ زا ماهلا اب ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا یرادیاپ رد ییاتسور
 .تسا هدیدرگ رکذ روشک جراخ و لخاد رد هدش ماجنا تاعلاطم یخرب همادا رد .تسا

 دوجو هک تفایرد داد ماجنا دنه رد ییاتسور هعسوت و تاعالطا یروانف ناونع اب هک یشهوژپ رد (0440)1گنیس
 لماوع زا روما رد ناییاتسور نداد تکراشم و یشزومآ تاناکما دوجو ،نایئاتسور یهاگآ ،بسانم یرادا راتخاس
 یسررب فده اب یشهوژپ رد (1440)0یوا و ریمکورب .تسا ییاتسور هعسوت و تیریدم دوبهب رب رثؤم یعامتجا
 رد رادیاپ هعسوت هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب ییاپورا روشک 01 رد ییاتسور رادیاپ هعسوت رد یعیبط عبانم تیریدم
-یم ریسفت یتلود ریغ و یتلود لماوع طسوت یتوافتم روط هب هعلاطم دروم یاهروشک یزیرهمانرب و یتیریدم راتخاس
 یعونتم تاریثأت و هتفرگ رارق هدافتسا دروم زین یلحم و یاهقطنم حوطس رد توافتم یاهدربراک ساسا رب و دوش
 تیریدم نیب تیریدم نیب طابترا یسررب روظنم هب هک یشهوژپ رد زین (1140) 9ودیانامار .تساهتشاذگ یاجرب

 تیریدم کبس هک تفایرد داد ماجنا یزلام رد یلحم عماوج و نانکراک درکلمع رب نآ تارثا و دمآراک و هتفاینامزاس
 یجنایم شقن نیرفآراک ریدم و دراد دوجو طابترا نانکراک درکلمع و نیرفآراک ریدم اب تبثم روط هب ،ییاتسور دمآراک
 یسررب دصق هب هک یشهوژپ رد (1191)روپدیشر نینچمه .دراد نانکراک درکلمع و تیریدم شور نیب طابترا رد
 یبسن تیمها هک دیسر هجیتن نیا هب داد ماجنا ناجیابرذآ ناتسا رد ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف رد یلحم تیریدم
 ،یزیرهمانرب رد یمهم شقن ییاتسور تیریدم و تساهشقن ریاس زا رتشیب لرتنک و تراظن و یهدنامزاس ریغتم ود
 و رابکبس یجرف .دراد رادیاپ هعسوت دنیآرف یربهر و تیاده و لرتنک و تراظن ،یناسنا عبانم نیمأت ،یهدنامزاس
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 دنتفایرد مدرم هاگدید زا ییاتسور تیریدم یدمآراکان للع لیلحت و تخانش ناونع اب یاهلاقم رد زین (0191)ناراکمه
 یلک هلوقم 1 بوچراچ رد للع نیا هک تسا راذگریثأت یلحم سایقمرد ییاتسور تیریدم یدمآراکان رب تلع 90
 رد فعض ،یعمج عفانم رب یموق و یصخش عفانم حیجرت ،یناسرعالطا رد فعض ،یرًالاس هتسیاش رد فعض لماش
 ،یاهجدوب و یلام تیدودحم ،یعامتجا و یگنهرف یاههنیمز رد یزیرهمانرب رد فعض ،یناسنا و یعامتجا یهیامرس
 درکلمع یسررب ناونع اب هک یقیقحت رد .دناهدش یدنبهتسد ییارجا و ینوناق تیدودحم زین و یرگنهدنیآ رد فعض
 ماجنا (9191)ناراکمه و هدازیشنم طسوت لیبدرا ییاتسور قطانم رد یداصتقا رادیاپ هعسوت رد نیون تیریدم
 و هتفر نیب زا ییاتسور تیریدم هچراپکی و یتنس راتخاس یضرا تاحالصا زا سپ هک دش لصاح هجیتن نیا ،دیدرگ
 هنیمز ،یدرکلمع یگچراپکی و یمتسیس شرگن نادقف لیلد هب و تسا هدشن نیزگیاج یدمآراک ییارجا یرادا ماظن
 هک دوخ شهوژپ رد (0191)اینیمایتلا و یناهفصا یحالص .تسا هدیدرگ داجیا ییاتسور یاههصرع رتشیب یرادیاپان
 ناریدم هک دندیسر هجیتن نیا هب دنداد ماجنا یزرواشک یضارا ظفح رد ییاتسور تیریدم شقن یسررب روظنم هب
 زا یریگولج یارب ناییاتسور هجوت دننام ییاهصخاش و دناهدرکن لمع بوخ یزرواشک یضارا ظفح رد ییاتسور
 ظفح رد ار ییاتسور ناریدم ینیرفآ شقن نازیم ... و نیمز ناگدنشورف ندومن فرصنم ،یزرواشک یضارا شورف
 رد نآ شقن و یلحم تیریدم ناونع اب (2191)یمارهب و یربنق هک یشهوژپ رد .دهدیم ناشن یزرواشک یضارار
 و رثؤم شقن یلحم تیریدم هک دنتفایرد دنداد ماجنا نارانچ ناتسرهش ییاتسور یاههاگتنوکس یدبلاک هعسوت
 ... و یکیزیف هعسوت ،نکسم ،یطیحم یاهرایعم مامت رد یداصتقا تیعضو زجب و دراد ییاتسور هعسوت رد یدمآراک
 یدبلاک یرادیاپ دعب رب نیشیپ یاه شهوژپ رثکا .دراد دوجو رادانعم توافت ییاتسور نانکاس و ناریدم هاگدید نیب
 نونکات لیبدرا هقطنم یارب نینچمه .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک یعامتجا یرادیاپ دعب و دنا هتخادرپ اتسور
 .تسا هدشن ماجنا یعامتجا یرادیاپ هزوح رد یا هلاقم

 یرظن ینابم
 رد و هتفایهعسوت یاهروشک زا یرایسب رد ییاتسور هعسوت یاههمانرب ،مکی و تسیب نرق لیوا و متسیب نرق رخاوا رد
 رایسب تامادقا و اههمانرب نانآ و تفرگ رارق ناراذگتسایس و نازیرهمانرب هجوت دروم یدج تروص هب هعسوت لاح
et al, 201 Mahon :2)دندومن ارجا و یحارط ییاتسور قطانم رد مدرم یگدنز طیارش دوبهب یاتسار رد ار یعونتم

 دعب جنپ لماش ار ییاتسور هعسوت و تیریدم هطیح ،ییاتسور تیلاعف هزوح نارظنبحاص و ناققحم زا یرایسب .(266
 هعسوت ،ییانبریز روما و اتسور یکیزیف هعسوت ،یناسنا عبانم تیریدم ،یعیبط عبانم تیریدم لماش هک دننادیم
 دنیآرف ییاتسور تیریدم تفگ ناوتیم .(al, 2010: 238et  Gibson)دننادیم یزرواشک ریغ و یزرواشک یاهتیلاعف

 ییاتسور قطانم هرادا رد لوئسم یاهداهن و اهنامزاس هب ندادلکش قیرط زا ییاتسور هعماج تیاده و یهدنامزاس
 اب دیاب هک .(1 :1191 ،ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر)دنراد هعسوت فادها دربشیپ رد یمهم شقن هک تسا
 ،یدورگنلیعیطم)دشاب هارمه هدشباسح یراذگتسایس و یگدنزاس رد راکتبا ،لمع تردق ،دمآراک یاهدربهار
 زا رثأتم ،ییاتسور هعسوت هب لین یارب یساسا یاههفلؤم زا یکی و ،(01 :0191 ،نابراس یردیح و 100 :0191
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 ،یناسنا عبانم یاهتفایهر ،یتنس تفایهر لماش هک تسا هنیمز نیا رد دوجوم تفایهر زین و یلم نالک یاهدربهار
 رب ینتبم یتیریدم راتخاس .(911 :1191 ،یردب و یتمعن)تسا ییاضتقا و یمتسیس تفایهر و یمک یاهتفایهر
 ار ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف ،یلحم هعماج تکراشم اب و یتلودریغ و یتلود شخب یراکمه اب ،ییاتسور هعماج
 یاهشقن و اهتیلوئسم فلتخم یاهشخب زا کی ره و تسا یلحم هعماج هدهع رب نآ تیزکرم هک دنکیم تیریدم
 تراظن ،ارجا ،یزیرهمانرب رد یربهر شقن یافیا یارب ییاتسور هعماج یزاساناوت نآ فده و دنراد هدهع رب ار طبترم
 هبناجدنچ یدنیآرف ییاتسور تیریدم بسندازهب رواب هب .(124Olyel :2006 ,)تساههژورپ و اهحرط یرادهگن و
 تالیکشت قیرط زا و مدرم تکراشم اب دنیآرف نیا رد ،تسا یمومع یاهداهن و تلود ،مدرم نکر هس لماش هک تسا
 یبایشزرا و تراظن تحت و ددرگیم ارجا و نیودت ییاتسور هعسوت یاهحرط و اههمانرب ،ییاتسور یاهنامزاس و
 باختنا ،ییاتسور دمآراک تیریدم داجیا زا فده هک تسا دقتعم زین زدوو .(100 :1191 ،یجالعتسا)دریگیم رارق
 و یریگمیمصت دنیآرف رد مدرم ندادتکراشم و مدرم لابق رد یلحم ناریدم ندوب وگخساپ ،یلحم ناریدم کیتارکومد
 نیرتمهم زا .(153Woods :2011 ,)تساهدوب نادنمشیدنا دییأت دروم هراومه هک تسا هعسوت یاههمانرب یارجا
 رد تلود یاههنیزه شهاک ،یللملا نیب هصرع رد یلحم و ییاتسور و تیریدم شرتسگ و تیوقت ،هجوت لماوع
 ییاتسور مدرم یگتسباو شهاک ،یتلود یاههاگتسد اب هسیاقم رد یدمآراک ،ناییاتسور هب یمومع تامدخ هئارا هنیمز
 رد مدرم تکراشم یاههنیمز ندروآ مهارف ،ییاتسور عماوج ییاکتادوخ و ییافکدوخ هب کمک و یزکرم تلود هب
 ،یدابآرصن یترایز)دنوریم رامش هب یعامتجا تلادع شرتسگ و ییادززکرمت و ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف
 یهورگ ای یدرف ،یمدرم ای یتلود زا معا یاهعومجم ییاتسور تیریدم یحایر و موصعم یریدق رواب هب .(0191:11
 تیریدم موهفم شرتسگ .دنراد تیلاعف اهاتسور هب طوبرم روما نایلوتم ناونع هب و دنتسه درخ و نالک لاکشا رد و
 اب بولطم ههجاوم یگنوگچ دنکیم نایب ار اهاتسور هب طوبرم روما هب یگدیسر تالکشم هک نیا رب هوالع ییاتسور
 ،یحایر و موصعم یریدق) دزاسیم راکشآ زین نیصصختم و ناسانشراک یارب ار ییاتسور یزیرهمانرب و اهاتسور
 ،مدرم همه یعقاو تکراشم و یعمج درخ هیاپ رب ییاتسور یاههاگتنوکس هنادنمدرخ تیریدم نیاربانب .(131 : 9191
 یلمع و یملع یدنیآرف ییاتسور تیریدم اذل .تسا رادروخرب ییازسب تیمها زا رادیاپ تفرشیپ و هعسوت یاتسار رد
 زا یرادیاپ و رادیاپ هعسوت موهفم .(91 :1191 ،هدازییاسهل)تسا ییاتسور هنًالداع و رادیاپ هعسوت فادها تهج رد
 یاههضوح رد هک تسا هدوب یصاخ فده رگنایب اهنآ زا مادک ره هک تسا هدیدرگ فیرعت فلتخم یاههاگدید
 یعامتجا یرادیاپ ،رادیاپ هعسوت مهم داعبا زا یکی .(4Farrow& Winograd :2010 ,)تسا هدش هتفرگ راک هب فلتخم
 هجوت نآ هب طوبرم یاههزوح و یعامتجا یرادیاپ هرابرد ،رادیاپ هعسوت یروحم ناسنا درکیور دوجو اب هک تسا
 حرطم ریخا یاهههد رد رتشیب رادیاپ هعسوت زا دعب نیا .(12 :0191 ،ناراکمه و ینیسح)تساهتفرگ تروص یدودحم
 هنًالداع یسرتسد و یگدنز تیفیک دوبهب نآ فده هک تسا اهیشمطخ و تامادقا زا یاهعومجم لماش و تسا هدش
 رقف شهاک هلیسو هب یلحم یگدنز طیارش دوبهب رب و تسا عونصم و یعیبط طیحم بسانم هدافتسا و قوقح عیزوت هب
-لسن هک تسا نیا نآ یلصا فده اذل .(607Pacione :2009 ,)دراد تلًالد هیاپ یاهزاین زا یدنمتیاضر شیازفا و
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)Mac& Peacock ,دنشابهتشاد یعامتجا عبانم هب یرتشیب ای و ناسکی یسرتسد ،ینونک لسن هب تبسن هدنیآ یاه

 ثحابم عوضوم رتشیب یرادیاپ یعامتجا دعب تسا دقتعم تفارک درو .(121 :9191 ،یدیشمج و ینیمج و (2 :2011
 یاههاگدید و تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک یملع یاههمانرب و هعسوت یراذگتسایس هنیمز رد و تسا یرظن
craft,  Word)تسا... و یعامتجا تلادع و یربارب ،هافر ،رشب قوقح ،یسایس – یفسلف هاگدید نآ هرابرد یرظن

 رد شیارگ هس ندمآ دیدپ هب رجنم یعامتجا یرادیاپ ندومن یتایلمع و یهدنامزاس سنًالاو رواب هب .(29 :2012
 ظفح و داجیا ،یساسا یاهزاین ریظن یفادها لابند هب هک هعسوت یرادیاپ -فلا :لماش هک تساهدش یعامتجا یرادیاپ

 هب یبایتسد ببس یعامتجا راتفر تارییغت هرابرد هک یاهطساو یرادیاپ -ب ؛تسا یربارب و تلادع ،یعامتجا هیامرس
 -یگنهرف صیاصخ ظفح نآ فده هک یتظافح یرادیاپ -ج و ددرگ رادیاپ هعسوت یکیزیف و یتسیز یاهفده
 دقتعم نیترام .(et al, 2011: 342 Vallance)دشابیم ،تسا تارییغت نیا اب هلباقم و عماوج رییغت لاح رد یعامتجا
 یریگمیمصت تیلباق زین یتآ یاهلسن هک دریگ رارق یرادربهرهب دروم یاهنوگ هب دیاب عبانم یعامتجا یرادیاپ رد تسا
-میمصت دییأت دروم هدنرب -هدنرب تسایس نآ رد هک دنشابهتشاد تیاضر حطس نیرتهب اب ار دوخ یاهزاین نیمأت یارب
 :1191 ،ناراکمه و یرهاطروپ)تسا رظن دروم یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یاهتفرشیپ هب یبایتسد فده اب ناریگ
 یعامتجا هیامرس هب یشخبدوبهب و ظفح یانعمهب و تسا هارمه یفیک داعبا اب یعامتجا یرادیاپ دنلدوگ هاگدید زا .(1
-یم یناسنا عماوج رد ار یطیارش نینچ هک ییاهشزرا ظفح و اهگنهرف ،بهاذم ،اهناسنا ربارب قوقح هب هک تسا
 ،نکسم ،تشادهب ،لاغتشا ،شزومآ (0440)للم نامزاس هاگدید زا .(1Goodland :2003 ,-5)ددرگیم قالطا دننارورپ
 ،نانز شقن ،ترجاهم و تیعمج ،تیانج و مرج ،دمآرد عیزوت و رقف ،یگنهرف ثاریم ،یعامتجا تلادع و هافر
 :1191 ،ناراکمه و یرتنالک)دنتسه یعامتجا یرادیاپ مهم یاهصخاش زا یقالخا یاهشزرا و نیمز هب یسرتسد
 ،یناکم قلعت ،یعامتجا یگتسبمه ،یزاسدنمناوت ،تیعمج ییایوپ یاهصخاش ناگدنسیون زا یعمج رواب هب .(13
 ،اهداهن درکلمع زا تیاضر ،یعامتجا یاهیراجنهان عویش زا سرت ،تکراشم ،یدرف نیب دامتعا ،یعامتجا تلادع
 ،یملاس)دنتسه یعامتجا یرادیاپ مهم یاهصخاش زا یگدنز رد طاشن و هدنیآ هب دیما ،یعامتجا یریذپتیلوئسم
 و یعامتجا روما هتیمک .(01 :0191 ،ناراکمه و نرتسن و 90 :0191 ،ناراکمه و یرومیت ؛12 :4191
 ،بآ ریاهذ تمالس ،یگنهرف ثاریم ،یگدنز تیفیک ،لاغتشا ،داوس لماش ار یعامتجا یرادیاپ زین (4440)یداصتقا
 .(69Colusin :2009 ,)دنکیم نایب... و عبانم هب یسرتسد ،رقف و دمآرد عیزوت
 قیقحت دروم هدودحم یفرعم
 هقیقد 2 و هجرد 10 و ییایفارغج ضرع هقیقد 1 و هجرد 19 یلا هقیقد 0 و هجرد 19 تاصتخم رد لیبدرا ناتسرهش
 رد و تسا عبرم رتمولیک 9/0312دودح ناتسرهش تحاسم .دراد رارق ییایفارغج لوط هقیقد 40 و هجرد 10 یلا
 شخب .تسا ریه و نیعرس ،یزکرم شخب 9 یاراد ناتسرهش نیا .دراد رارق ایرد حطس زا رتم 4291 عافترا
 عقاو یناتسهوک و یتشد هیحان ود رد ناتسرهش نیا .تسا اتسور10 و ناتسهد 11 لماش (هعلاطم دروم هقطنم)یزکرم
 .تسا هدیدرگ عقاو رتمولیک 20 تعسو هب یتشد طسو رد و هدیدرگ هطاحا فارطا یاههوک طسوت هک تساهدیدرگ
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 هعلاطم دروم هدودحم -1 لکش

 یسانششور
 یریگهرهب اب هکدشابیم یلیلحت -یفیصوت تیهام ساسا رب و یدربراک هدش باختنا فده ساسا رب رضاح شهوژپ
 رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا (همانشسرپ و هبحاصم)یشیامیپ و (یرادربشیف)یاهناخباتک شور زا
 باختنا یاهلحرمدنچ یاهشوخ یریگهنومن شور زا هدافتسا اب هک تسا لیبدرا ناتسرهش یزکرم شخب یاهاتسور
 دادعت ساسا رب هورگ ره زا و دندش میسقت هورگ تشه هب تیعمج نازیم ساسا رب اهاتسور هک هنوگنیدب ،دندش
 دروم هنومن مجح سپس .دندیدرگ باختنا هنومن ناونع هب تیعمجمک و تیعمجرپ یاتسور 10 هورگ نآ یاهاتسور
 هک تفای شیازفا رفن 439 هب رتهب جیاتن هب یبایتسد تهج هک دیدرگ دروآرب رفن 019 نارکوک لومرف ساسا رب هعلاطم
 .(1لودج)دیدرگ باختنا یفداصت تروص هب تیعمج دادعت بسانتم اتسور ره حطس رد اههنومن دادعت

 هعلاطم دروم یاهاتسور رد هنومن مجح شنکارپ :1 لودج
 یناوارف  هنومن مجح  تیعمج اتسور  یناوارف  هنومن مجح  تیعمج اتسور
 13/9 01 291 ناجرگ 30/4 1 39 نارهس هلیپ

 10/1 90 4031 ناخ ناجاقآ غالبقآ 30/4 1 91 دابآ دیمح

 11/0 11 0391 رقاب اقآ 11/4 9 200 یدرا

 11/0 11 0101 هعموص 02/4 0 991 ینریم

 01/2 00 1411 هچدیما 02/4 0 021 ولآدرز

 13/9 01 1041  قوراب 02/4 0 121 ساملا

 24/0 21 1101 نجیوجید 14/1 0 139 قرد هشفنب

 10/31 01 4230  فسوی الم 29/1 2 939 ریقلاریپ

 12/3 10 1140 یناخ متسر غالبقآ 90/0 1 411 قناذنچ

 11/10 341 3131 ناغملگ 43/0 41 233 قوراب نسح

 441 439 11110 10:عمج 11/0 1 103 رل هرق

 0191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 رب زاین دروم یاهصخاش زا قیقحت یاهریغتم شجنس تهج هک تسا همانشسرپ قیقحت نیا رد هدافتسا دروم رازبا
 تروص هب همانشسرپ یحارط هویش .(0لودج)دیدرگ هدافتسا یقیفلت تروص هب نارگشهوژپ ریاس تاعلاطم ساسا

 و نیصصختم لناپ طسوت همانشسرپ ییاور .دیدرگ یحارط ترکیل یاهنیزگ جنپ فیط بلاق رد و هتسب تًالاوس
 .تفرگ رارق دییأت دروم ،مزًال تارییغت زا سپ تیاهن رد و تفرگ رارق یسررب دروم هطیح نیا رد برجم ناسانشراک
 رب نآ ییایاپ نازیم و دیدرگ عیزوت نومزآشیپ تروص هب اهاتسور حطس رد همانشسرپ 29 دادعت ییایاپ نییعت تهج
 یبسانم ییایاپ زا روکذم همانشسرپ هک تسا نیا رگنایب ییایاپ رادقم نیا .دیدرگ دروآرب 11/4 خابنورک یافلآ ساسا
 زا یفیصوت رامآ شخب رد اههداد لیلحت و هیزجت تهج .دنتسه ینورد یگتسبمه یاراد اهشسرپ و تسا رادروخرب
 ندوب لامرن یسررب تهج)فنریمسا -فارگوملک نومزآ زا یطابنتسا رامآ شخب رد و رایعم فارحنا و نیگنایم
 .دیدرگ هدافتسا (هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم ریثأت نازیم ینیبشیپ تهج)هریغتم کی نویسرگر و (اهریغتم

 هدافتسا دروم یاههیوگ و اهصخاش تسرهف :2لودج
 هیوگ صخاش
 یریذپتیلوئسم
 یعامتجا

 اتسور لابق رد تیلوئسم ساسحا ،راـک ماـجنا رد یریذـپتیلوئـسم ،اتـسور روـما ماـجنا رد یریذـپتیلوئـسم

 رتهب یگدنز کی نیمات یارب رهش هب ترجاهم ،یدنملاــس هرود زا سرــت مدــع ،هدــنیآ رد بوــخ یگدــنز کــی ندــش مهارــف هــب یــنیبشوــخ هدنیآ هب دیما

 اتسور رد یتخبشوخ ندوب ینتفایتسد ،یگدنز ندوب تفرشیپ هب ور ،اتسور رد دوجوم یاهیمرگرس و تاحیرفت زا تیاضر ،اتسور رد یگدنز زا دارفا یتخبشوخ یتخبشوخ ساسحا

 لماعت و ییارگنورب
 یعامتجا

 یتلود تالیکشت و اهداهن هب یصخش هاگدید ،یبهذــم یاــهتبــسانم رد تکرـش ،یدرــف هــب یــعمج یاـهترفاــسم حیجرــت ،نایانــشآ و ماوـقا زا دــیدزاب هــب تـیمها

 رب ناییاتسور یراذگریثات رادقم ،نارمع یاهتیلاعف رد یموــمع تکراــشم زا هدافتــسا ،اتــسور روــما رد ناــنز تروــشم و یرــکفمه ،اتــسور یموــمع یاــههــسلج رد تکرــش یعامتجا تکراشم
 یزرواشک یاهراک رد نایئاتسور یراکمه نازیم ،اهاروش یریگمیمصت رد نایئاتسور تکراشم نازیم ،دوشیم غالبا اهنامزاس یوس زا هک یروما

 نازیم ،اتسور رد ناناوج لاغتشا زا تیاضر ،ییاتسور همیب زا یدنمهرهب نازیم ،یلغش تینما ساسحا ،هدش لـمحتم تـمحز رادـقم اـب دـمآرد بـسانت ،لغـش یعامتجا تـیعقوم زا تیاـضر یلغش تیاضر
 اتسور رد لاغتشا

 اتسور رد جاودزا هب هقالع رادقم ،اتسور رد تغارف تاقوا نارذگ و حیرفت هب هقالع ،نایانشآ و ماوقا رانک رد یگدنز ،اتسور رد یگدنز هب هقالع یناکم قلعت

 تیفیک زا تیاضر
 تامدخ هب یسرتسد

 زا تیاــضر ،یــشزومآ تامدــخ زا تیاــضر ،یموــمع لــقن و لــمح تامدــخ زا تیاــضر ،یطاــبترا تامدــخ زا تیاــضر ،یماــظتنا تامدــخ هــب یــسرتسد تیاــضر
 زا تیاضر ،ییاتسور ینواعت تکرش زا تیاضر ،یگنهرف تامدخ و قرب ،یندیماشآ بآ زا تیاضر ،اه کــناب یراــبتعا و یلاــم تامدــخ زا تیاــضر ،یناــمرد و یتــشادهب تامدــخ
 تاطابترا و تاعالطا یروانف یاهتخاسریز هب یسرتسد زا تیاضر ،یجیورت تامدخ

 نتشاذگ هقیثو لابق رد هیاسمه هـب داـمتعا ،یـتلود ناروماـم هـب داـمتعا ،یراـک طیـحم رد ءاکرـش هـب داـمتعا ،یزرواـشک ناـجورم یاـههیصوت هب دامتعا یعامتجا دامتعا

-یراجنهان زا سرت
 یعامتجا یاه

 قالط شیازفا ،ماشحا و لاوما تقرس ،ردـخم داوـم فرـصم ،ییاتـسور هـعماج رد بهذـم ندـش گـنر مـک ،یرهـش هـعماج گـنهرف یاـههـبنج زا یـخرب ریثات

 کی هجرد یاهلیماف هب نداد ینامهیم نازیم ،هناشنمادخدک تروص هب تافالتخا لح ،مدرم نیب یگنرکی و یلدمه یعامتجا یگتسبمه

 یاهصخاش
 یداصتقا

 عیانص هعسوت تهج یزاسرتسب ،اتسور رد یرگشدرگ تامدخ یهعسوت ،ییاتسور یدیلوت یاهتیلاعف شرتسگ و لاغتشا داجیا ،اتسور رد (کینورتکلا)رترب تامدخ یاهتیلاعف ی هعسوت
 اتسور یارب ییازدمآرد یاهشور ،اتسور رد یتنس و یتسد

 رورم و روبع دوبهب ،ییاتسور بالضاف عفد و هلابز یروآعمج ،ییاتسور یداه یاهحرط یارجا و هیهت یریگیپ ،اتسور تفاب لخاد رد نامتخاس هناورپ رودص و زاس و تخاس طباوض تیاعر ینارمع یاهصخاش
 زاجمریغ یاههاچرفح زا یریگولج ،ییانبریز تاناکما و ییاتسور

 یاهصخاش
 یگنهرف و یعامتجا

 یبهذم و یگنهرف یاهودرا و اهمسارم یرازگرب ،(قالط ،جاودزا ،توف ،دلوت) یتایح عیاقو قیقد تبث هب هجوت ،اتسور طیحم تشادهب و یتمالس ظفح ،ناییاتسور تمالس و شزرو هب هجوت

 ییاتسور یاهتیلاعف هب یشخب عونت ،اتسور تًالآنیشام و تازیهجت زا بسانم یرادهگن و یرادربهرهب ،اتسور رد یمومع نکاما و رباعم تفاظن ،اتسور رد تینما داجیا یتامدخ یاهصخاش

 .0191 ،ناراکمه و یخیش و 4191 ،ناراکمه و یناتسبانع ؛4191 ،یلوهاش و روپیرون ؛4191 ،ناراکمه و یگیبورسخ ؛0191 ،ناراکمه و راصح یرای ؛9191 ،ناراکمه و یعامتجا ؛0191 ،ناراکمه و یحاتف :عبانم

 قیقحت یاه هتفای

 یفیصوت یاههتفای
 ینس هدر رد یناوارف نیرتشیب هدش هتفرگ رظن رد ینس هدر 1 زا ،هدش عیزوت یاههمانشسرپ هب وگخساپ رفن 439 زا

 نیب زا تالیصحت نازیم ظاحل زا .دشیم لماش ار هنومن مجح زا دصرد 1/30دودح هک تشاد رارق لاس 49-19
 ریز یلیصحت عطقم رد رفن 910 ینعی یناوارف نیرتشیب ،رتًالاب و سناسیل ،ملپید قوف ،ملپید ،ملپید ریز یلیصحت عطاقم
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 رظن رد یاهصخاش هب هجوت اب نینچمه .تساهتفرگ رب رد ار نایوگخساپ زا دصرد 1/12 دودح هکدنتشاد رارق ملپید
 لماعت و ییارگنورب صخاش ،یعامتجا یرادیاپ یاهریغتم نیب زا ،قیقحت یاهریغتم شجنس تهج هدشهتفرگ
 اب نیگنایم نیرتمک و دیدرگ دروآرب 041/4 نآ رایعم فارحنا هک تسا هدوب (004/9)نیگنایم نیرتشیب یاراد یعامتجا

  .(9لودج)دیدرگ دروآرب 020/4 نآ رایعم فارحنا هک تساهدوب یعامتجا تکراشم صخاش هب قلعتم 021/0
 نآ یاههفلوم و ییاتسور یعامتجا یرادیاپ یگدنکارپ و یزکرم یاهصخاش :3لودج

 یلغش تیاضر یعامتجا تکراشم یعامتجا لماعت و ییارگنورب یتخبشوخ ساسحا هدنیآ هب دیما یریذپ تیلوئسم هرامآ
 113/0 021/0 004/9 011/0 101/0 411/0 نیگنایم

 310/4 020/4 041/4 111/4 041/4 091/4 رایعم فارحنا

 یعامتجا یرادیاپ یعامتجا یگتسبمه یعامتجا یاهیراجنهان زا سرت یعامتجا دامتعا تامدخ تیفیک زا تیاضر یناکم قلعت هرامآ

 121/0 111/0 113/0 221/0 143/0 011/0 نیگنایم

 942/4 012/4 092/4 001/4 219/4 191/4 رایعم فارحنا

 0191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یعامتجا دامتعا صخاش ،هدش هتفرگ رظن رد صخاش جنپ نیب زا ییاتسور تیریدم درکلمع یاهصخاش اب هطبار رد
 (0لودج)دنتسه نیگنایم نیرتمک یاراد 111/0 اب یداصتقا صخاش و نیگنایم نیرتشیب یاراد 291/0 اب یگنهرف و

 نآ یاههفلوم و ییاتسور تیریدم درکلمع رایعم فارحنا و نیگنایم :4لودج
 ییاتسور تیریدم درکلمع یتامدخ یاهصخاش یگنهرف و یعامتجا یاهصخاش ینارمع یاهصخاش یداصتقا یاهصخاش هرامآ
1 901/0 111/0 نیگنایم 91/0 291/0 903/0 

 419/4 112/4 112/4 112/4 400/4 رایعم فارحنا

 0191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اهریغتم ندوب لامرن یسررب یارب شهوژپ زا شخب نیا رد ،هدش نییعت فادها ساسا رب اههداد لیلحت و هیزجت تهج
 رگا و تساهریغتم ندوب لامرن رگناشن رفص ضرف نومزآ نیا رد .دیدرگ هدافتسا فنریمسا -فارگوملک نومزآ زا

 مامت رد دهدیم ناشن 2 لودج هک هنوگنامه .ددرگیم دییأت اههداد ندوب لامرن دشاب %2 زا رتشیب یرادینعم حطس
 یاهریغتم عیزوت و تسا رتشیب (p-value= %5)نیبشیپ یاطخ حطس زا یرادینعم حطس هدافتسا دروم یاهریغتم
  .تسا لامرن رظن دروم

 اهریغتم عیزوت ندوب لامرن نییعت تهج فونریمسا -فورگوملوک نومزآ جیاتن :5 لودج
 هرامآ ییاتسور یعامتجا یرادیاپ ییاتسور تیریدم درکلمع

 فنریمسا -فارگوملک رادقم 124/1 201/4

 یرادینعم حطس 014/4 131/1
 0191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 .دیدرگ هدافتسا هریغتم دنچ نوسرگر زا هتسباو ریغتم رد لقتسم ریغتم دنچ ای کی مهس نییعت تهج شهوژپ همادا رد
 یاهصحاش نیب زا نومزآ یرادینعم حطس هب هجوت اب تفگ ناوتیم دهدیم ناشن 1لودج جیاتن هک هنوگنامه
 تسا هتشاد یعامتجا یرادیاپ رب ار ریثأت نیرتشیب 239/4 یاتب بیرض اب ینارمع صخاش ،ییاتسور تیریدم درکلمع
 اب یتامدخ صخاش و (111/4)یداصتقا صخاش ،090/4 یاتب بیرض اب یگنهرف و یعامتجا یاهصخاش ریاس و
 ینیبشیپ رد ار شقن نیرتشیب ینارمع صخاش تفگ ناوتیم و دنتشاد رارق یدعب یاههبتر رد 431/4 یاتب بیرض
 رب ار ریثأت نیرتمک یتامدخ صخاش و دنکیم ینیبشیپ ار هتسباو ریغتم زا 239/4 و تساراد یعامتجا یرادیاپ ریغتم
 .تساراد هتسباو ریغتم
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 هتسباو ریغتم ینیبشیپ تهج هریغتم دنچ نویسرگر جیاتن :6لودج

 درادناتسا بیرض رادناتساریغ بیرض نیبشیپ ریغتم
Beta 

T P هدشلیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض یگتسبمه بیرض 
B ES 

 - - - 444/4 911/41 - 491/4 010/1 تباث رادقم
 101/4 091/4 019/4 444/4 932/9 111/4 104/4 211/4 یداصتقا صخاش
 110/4 430/4 402/4 444/4 201/3 239/4 104/4 340/4 ینارمع صخاش
 100/4 000/4 930/4 444/4 010/0 090/4 494/4 111/4 یگنهرف -یعامتجا صخاش
 194/4 094/4 311/4 444/4 139/0 /431 004/4 101/4 یتامدخ صخاش
 129/4 129/4 112/4 444/4 100/01 112/4 204/4 102/4 ییاتسور تیریدم درکلمع

 0191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 مهس و اتب نازیم ساسا رب ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا یرادیاپ رد ار ییاتسور تیریدم درکلمع رادومن 0لکش
 .دهدیم ناشن لقتسم یاهریغتم

 
 هتسباوریغتم ینیبشیپ رد لقتسم یاهریغتم یبسن تیمها :2لکش

  یریگ هجیتن
 و اهناسنا طباور تخانش قیرط زا ،هعسوت زا رگنهدنیآ و هچراپکی یدرکیور هب یبایتسد یارب یدنیارف ،رادیاپ هعسوت
 .تسا رشب داحآ یهمه قوقح رب دیکات اب طباور نیا هب ندیشخب دوبهب روظنم هب ینالقع یهلخادم و تسیز طیحم
 ییاتسور یاههاگتنوکس تیریدم و یزیرهمانرب فلتخم حوطس رد تموادم قیرط زا زادنامشچ نیا هب یبایتسد
-باختنا اب لاح نیع رد و هدوب هجاوم یدایز تالکشم اب رضاح نامز رد ییاتسور قطانم اریز .دشدهاوخ ریذپناکما
 قطانم هعسوت یارب یتوافتم یاهیژتارتسا و تامیمصت نیاربانب .دنتسه ور هبور دوخ هدنیآ یارب زین یتوافتم یاه
 عبانم ساسا رب دیاب یاهعسوت تامیمصت .دیآ لمع هب مزًال تامادقا اهنآ دروم رد تسا مزًال هک دراد دوجو ییاتسور
 نیودت ییاتسور قطانم نانکاس یاهزاین و هقطنم ینوریب و ینورد طیارش ،هعماج سرتسد رد و یکیزیف و یناسنا
 رادیاپ هعسوت داعبا یلصا یاههبنج زا یکی و ،دشابیم تیمها زئاح رایسب ییاتسور تیریدم شقن شخب نیا رد .ددرگ
 داعبا زا یاهعومجم نایم لماعت یرادیاپ .تسا یعامتجا یرادیاپ ثحب هب طوبرم ییاتسور تیریدم درکلمع و
 داعبا زا کی ره رثوم شقن یافیا یمتسیس شرگن ساسا رـب هـلوقم نیا رد .تسا یعامتجا و یداصتقا ،یکیژولوکا
 نآ ناوتیم یعامتجا یرادیاپ راذگریثات و هدرتسگ هنماد هب هجوت اب اما . دروآ ناغمرا هب ار یرادیاپ تیاهن رد دناوتیم
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 هتشاد یداصتقا و یکیژولوکا یرادیاپ رب یناوارف ریثات دناوتیم هک درک دادملق یرادیاپ رثوـم داعبا زا یکی ناونع هب ار
 .دشاب
 هب طوبرم یاهصخاش نیب رد هک دهدیم ناشن (لیبدرا ناتسرهش یزکرم شخب) هعلاطم دروم یهعماج هعلاطم
 ،یعمج یاهترفاسم ،ناتسود و ماوقا دیدزاب لماش) یعامتجا لماعت و ییارگنورب صخاش ،یعامتجا یرادیاپ

 .دنشابیم ریثأت نیرتمک یاراد یعامتجا تکراشم صخاش و ریثات نیرتشیب یاراد (... و یبهذم یاهمسارم رد تکرش
 شیازفا تهج رد اتسور دوخ رد دوجوم یاهتصرف زا هک تسا رما نیا یهدنهد ناشن دوخ یهبون هب رما نیا هک
 .تسا هتفرگ رارق تلفغ دروم یعامتجا تکراشم نینچمه و ددرگیمن هدافتسا یعامتجا تکراشم و یعامتجا یرادیاپ
 زا دصرد 41 کیدزن ییاتسور تیریدم درکلمع ،شهوژپ یاهریغتم لیلحت و هیزجت رد نویسرگر جیاتن هب هجوت اب
 یرادیاپ دناوتیم ددرگ ارجا دمآراک و حیحص تروص هب تیریدم رگا هک دنکیم ینیب شیپ ار یعامتجا تارییغت
 ییاتسور تیریدم درکلمع یاهصخاش نیب رد نینچمه و دشخب دوبهب اهاتسور رد یدایز دح ات ار یعامتجا
 .دنراد رارق یتامدخ و یداصتقا ؛یگنهرف یعامتجا صخاش سپس تسا ینارمع صخاش هب طوبرم ریثات نیرتشیب
 یرتشیب دوبهب ار یعامتجا یرادیاپ ناوتیم ییاتسور تیریدم ینارمع صخاش دوبهب اب و هجوت اب بیترت نیدب
 .دیشخب
 رکذ یعامتجا یرادیاپ دوبهب رد ییاتسور تیریدم رتدمآراک و رترثؤم شقن یاتسار رد و قیقحت یاههتفای هب هجوت اب
 :دسریم رظن هب یرورض ریز تاداهنشیپ و اهراکهار

 هقطنم یاهاتسور حطـس رد تاـناکما نـیا دوبمک هب هجوت اب اهاتسور حطس رد یشزومآ و یهافر تاناکما شیازفا •

 تیوقت یاتسار رد هک دنریگ یم رب رد ار یندم هعماج هک یتاسسوم و یعامتجا یاههکبش داجیا و ندادتیمها •
 .دشاب یم رثوم رایسب (تکراشم نیگنایم ندوب نییاپ هب هجوت اب) یعامتجا تکراشم

 یریگ میمصت رما رد اهنآ زا هدافتسا و تاقیقحت و اه هتفای هب نداد تیمها •

 تسا یساسا تالکشـم زا یـکی اهاتـسور و هـقطنم حطـس رد نآ دوـجو مدع هک یتاعالطا یاه کناب داجیا •

 اهاتسور حطس رد یلصف و ناهنپ یراکیب هب هجوت اب یلحم داصتقا نتخاس عونتم •
 ناربهر تیوقت اذل دراد یعامتجا یرادیاپ رد ار ریثات نیرتًالاب ییاتسور تیریدم درکلمع صخاش هکنیا هب هجوت اب •
 یزاس فافش و یریگ میمصت نایرج رد اـهنآ نتسـناد لـیخد و شقن نیا دقاف یاهاتسور رد رایهد باختنا و یلحم
 یرادیاپ شیازفا ثعاب دناوت یم اتسور مدرم میقتسم تلاخد اب اتسور رد هاگآ و هربخ ناریدم تیبرت و یتیریدم
 .ددرگ یعامتجا
 اتسور هعسوت رد نانز تکراشم هب یدج هجوت •

 رد ار شقن نیرتشیب ینارمع یاه هژورپ صخاش هک ییاجنآ زا) ینارمع یاههژورپ رد اتسور مدرم هنًالاعف تکراشم •
 (دشاب یم رثوم رایسب مهم نیا دراد یعامتجا یرادیاپ
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 داجیا رب هژیو دیکات اب یلحم مدرم یتشیعم یاهناینب تیوقت هار زا ییاتسور تیعمج یراگدنام هزیگنا ندربًالاب •
 راک یایوج دارفا و ناناوج یارب بسانم لاغتشا

 رد مدرم یعقاو تکراشم هنیمز داجیا یاتسار رد ؛یرباربان و ضیعبت هنوگ ره عفر هار زا یعامتجا یزاسدنمناوت •
 یلحم هعسوت دنور
 عبانم
 :یدروم هعلاطم) ییاتسور یاه هاگتنوکس یرادیاپ شجنس ،(9191) مارهب ،روپ فجن و دیجم ،یرواج ؛نیمار ،یرافغ ؛کباب ،یعامتجا

 .130-010 صص ،90 هرامش ،مهزاود لاس ،ایفارغج همانلصف ،(سراف دابآزوریف ییاتسور یاه هاگتنوکس
 ،41لاس ،ایفارغج ،اهیرایهد تکراشم و یلحم تیریدم رب دیکأت اب ناریا رد ییاتسور تیریدم یوگلا یسررب ،(1191)اضریلع ،یجالعتسا

 .120-190صص ،09هرامش

 اب ،ییاتسور قطانم رد یعامتجا یرادیاپ یدنبتیولوا و شجنس ،(1191) هرهاط ،ولقداص و هلادمح ،یرادیق یساجس ،یدهم ،یرهاطروپ
 ،هدنبادخ ناتسرهش یزکرم شخب هموح ناتسهد یدروم هعلاطم ،یزاف لآدیا لح هب هباشت ساسا رب یدنبهبتر کینکت زا هدافتسا
 .09-1 صص ،1هرامش ،لوا لاس ،ییاتسور یاهشهوژپ

 ،یزاف قطنم زا هدافتسا اب یعامتجا یرادیاپ یبایزرا ،(1191)یدهم ،ولخرق ؛یقتدمحم ،ییامنهر ؛هلاتمحر ،یدوهرف ؛جریا ،یرومیت
 .20-11صص ،29هرامش ،41لاس ،ایفارغج ،نارهت :یدروم هعلاطم

 ناتسرهش :یدروم هعلاطم ،ییاتسور قطانم رد یعامتجا یرادیاپ هدننک نییبت لماوع یواکاو ،(9191) اضریلع ،یدیشمج و دوواد ،ینیمج
 .211-301صص ،91هرامش ،مراهچ لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ ،لوادرچ

 رهش هسو ود یحاون رد یعامتجا یرادیاپ تیفیک یبایزرا رب یلیلحت ،(0191)اضریلع ،نایدیمح و مظاک ،یدابآیلع ؛یداهدیس ،ینیسح
 .43-30صص ،01هرامش ،یاهقطنم -یرهش شیامآ و ایفارغج ،راوزبس

1)لیکو ،نابراسیردیح  و اتسور ،رهشنیگشم ناتسرهش یدروم هعلاطم :یلحم مدرم هاگدید زا ییاتسور هعسوت تیریدم دوبهب لماوع ،(019
 .141-11صص ،0هرامش ،11لاس ،هعسوت

 اب ییاتسور قطانم رد یرادیاپ یبایزرا و شجنس ،(4191)هرهاط ،ولقداص و هلادمح ،یرادیق یساجس ؛دیمح ،نایاش ؛اضر ،یگیبورسخ
 .121-111 صص ،مکی هرامش ،مود لاس ،ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،سیسپات – یزاف هریغتمدنچ یریگ میمصت کینکت زا هدافتسا

 ،یرهش تاعلاطم ،ناگرگ :یدروم هعلاطم ،یرهش یرادیاپ و یعامتجا هیامرس ،(0191)باهش ،یمرک و اضر ،یهاگراب ،اضرمالغ ،رفشوخ
 .10-19صص ،1هرامش

 جیورت یاهشهوژپ ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف رد یلحم هعماج رب ینتبم تیریدم شقن ،(1191)نامقل ،روپدیشر
 .00-19صص ،0هرامش ،9لاس ،یزرواشک شزومآ و

 یاهداهن رب دیکأت اب ییاتسور تیریدم هب ون یشرگن ،(1191)دیشمج ،یلانیع ؛هلادمح ،یرادیق یساجس ؛اضرلادبع ،یراختفا نیدلانکر
 .49-1صص ،0هرامش ،41لاس ،هعسوت و اتسور ،راذگریثأت

 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،(یناینب یاهیروئت)ییاتسور هعسوت تیریدم ،(1191)اضرلادبع ،یراختفا نیدلانکر

 نامراس ،نارهت ،اه یرایهد همانهام ،یرایهد یتلود ریغ یاه نامزاس رد تالیکشت و راتخاس ،(0191)لیعامسا ،یدابآرصن یترایز
 .11 هرامش ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش

 تاعلاطم ،رقنس ناتسرهش ییاتسور نانز یعامتجا یرادیاپ شجنس ،(4191)رغصایلع ،هدازکریم ؛اضردمحم ،یاهزمح ؛میرم ،یملاس
 .13-22صص ،1هرامش ،1لاس ،نانز یتخانشناور یعامتجا

 .نارهت ،ونیم رهم تاراشتنا ،ییاتسور یاههاگتنوکس تخانش رد هلاقم 41 ،(1191)سابع ،یدیعس
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 هعلاطم) ییاتسور هعسوت و تیریدم دنور رد نارایهد درکلمع یبایزرا و یسررب ،(0191)نژیب ،رایزمرو و رهاط ،یدازیرپ ؛تجح ،یخیش
 .31-09 صص ،موس هرامش ،موس لاس ،ییاضف یزیر همانرب هامنلصف ،(نادمه ناتسرهش :یدروم

 هعلاطم ،مود یاههناخ رب دیکأت اب یزرواشک یضارا ظفح رد ییاتسور تیریدم شقن ،(0191)اسراپ ،اینیمایتلا ؛یتیگ ،یناهفصایحالص
 .911-321صص ،20هرامش ،91لاس ،ایفارغج ،بایس گنتریز ناتسهد :یدروم

 راذگریثأت لماوع ساسارب ناریا رد ییاتسور تیریدم درکلمع یریگ هزادنا ،(2191)ماهلا ،هداز یرتشوش ؛امیس ،یتعیرش ؛دیمح ،نایهلادبع
 .310-300 صص ،10 هرامش .41 لاس .(تیریدم ۀمان هژیو) یناسنا مولع سردم ۀمانلصف .ناریا یاهاتسور رد تیریدم دنیآرف رب

 زا هدافتسا اب ییاتسور هعسوت یرادیاپ یدنب حطس ،(4191)اضر ،ینیدلا سمش و ربکا یلع ،ولیقت ؛اضر ،یگیبورسخ ؛ربکا یلع ،یناتسبانع
 لاس ،یناسنا یایفارغج همانلصف ،(ناجیمک ناتسرهش یاهاتسور :یدروم هعلاطم) CP یقفاوت یزیر همانرب هرایعمدنچ یریگ میمصت نف
 .341-101 صص ،مود هرامش ،موس

 مدرم هاگدید زا ییاتسور تیریدم یدمآراکان للع لیلحت و تخانش ،(0191)داوجدمحم ،یباصق ؛رصان ،تایب ؛یلعنسح ،رابکبسیجرف
 .410-320صص ،9هرامش ،ییاتسور یزیرهمانرب و شهوژپ ،لگدیب و نارآ ناتسرهش یزکرم شخب :یدروم هعلاطم ،یلحم

 .111-331 صص ،42 هرامش ،ناریا رد ییاتسور تیریدم یاهشلاچ و اهروحم یسررب ،(9191)دیحو ،یحایر ؛یبتجم ،موصعم یریدق
 ناتسرهش :یدروم هعلاطم ،ییاتسور یاههاگتنوکس یدبلاک هعسوت رد نآ شقن و یلحم تیریدم ،(2191)ناویک ،یمارهب و سوریس ،یربنق

 .101-291صص ،00 هرامش ،1لاس ،یاهقطنم یزیرهمانرب ،نارانچ

 .11-10 صص ،940 و040 هرامش ،40لاس ،نواعت ،رصاعم ناریا رد ییاتسور تیریدم ،(1191) یلعلادبع ،هدازییاسهل

 .100ص ،یهاگشناد داهج ،دهشم ،ناریا رب دیکأت اب ییاتسور یزیرهمانرب ،(0191)نسح ،یدورگنل یعیطم

 ،ییاتسور یاههاگتنوکس یداصتقا یرادیاپ رد ییاتسور نیون تیریدم درکلمع ،(9191)هلافطل ،یکلم ؛نژیب ،ینامحر ؛هلاتمحر ،هدازیشنم
 .101-991صص ،40هرامش ،01لاس ،ایفارغج ،لیبدرا نوماریپ یاهاتسور :یدروم هعلاطم

 لیلحت دنیآرف زا هدافتسا اب یعامتجا یرادیاپ یاهصخاش یبایزرا ،(0191) قداص ،رگرز هدازیداه و دیحو ،یمساق ؛نیهم ،نرتسن
 .931-221 صص ،9 هرامش ،00 لاس ،یدربراک یسانش هعماج ،(ANP)هکبش

 .131-111صص ،21هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،(1191)یلعدیس ،یردب ؛یضترم ،یتمعن

 لیلحت دربراک :تاطابترا دنیارف ساسارب اند ناتسرهش ییاتسور یرادیاپ یاهرایعم یبایزرا ،(4191)روصنم ،یلو هاش و یدهم ،روپیرون
 .91-01 صص ،مکی هرامش ،مود لاس ،ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،یبتارم هلسلس

 یاهرگامن باختنا دنیارف نییبت و یسررب ،(0191) یلعنسح ،رابکبس یجرف و یدهم ،یرهاطروپ ؛یلعدیس ،یردب ؛وطسرا ،راصح یرای
 ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،نارهت رهش نالک رب دیکات اب یرهش نالک ی هزوح ییاتسور یاه هاگتنوکس یرادیاپ یبایزرا و شجنس
 .301-101 صص ،09 هرامش
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