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 هدیکچ
 ،بوچراچ نیا رد هک ددرگ یم زاب اهرهش یکیزیف هعسوت هوحن و یدبلاک دشر یگنوگچ هب موس ناهج یاهروشک رد تیمها زئاح تاعوضوم زا یکی

 ریگمشچ دشر اب هک یروطب .تسا هدش لیدبت هعسوت لاح رد یاهرهش زا یرایسب رد یلصا هصخشم کی هب یرهش شزخ هدیدپ عوقو یگنوگچ
 زا .میا هدش وربور اهرهش فارطا یاه نیمز نتفر نیب زا اب ًااتعیبط و میتسه یرهش تیعمج یارب تامدخ هئارا ییاناوت مدع دهاش هاتوک تدم رد اهرهش
 لدم زا هدافتسا اب ادتبا اتسار نیا رد .دشاب یم یرهش شزخ هدیدپ رب رثؤم یدیلک لماوع یبایزرا و ییاسانش ،شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده ثیح نیا
 ناسانشراک تارظن زا یریگ هرهب اب و تسدارف یاه حرط و دانسا هعلاطم زا هدافتسا اب سپس و یسررب دروم تشر رهش رد شزخ هدیدپ ،نردله یلیلحت

 .دندش یسررب یدیلک لماوع ،کم کیم رازفا مرن و لباقتم تارثا لیلحت شور زا هدافتسا اب یدعب ماگ رد .دیدرگ ییاسانش هدیدپ نیا رب رثؤم لماع 03
 هتفای ققحت یکیزیف دشر زا دصرد 06 هک دش صخشم ،نردله یلیلحت لدم زا هدافتسا اب ریخا نرق مین یط رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ یبایزرا رد
 ۀنارس شیازفا و تیعمج صلاخان مکارت شهاک هب هک هدوب لارپسا و یقفا دشر هب طوبرم رهش دشر دصرد 31 و تیعمج دشر هب طوبرم رهش رد
 لماع راهچ هک داد ناشن تشر رهش یقفا شرتسگ و شزخ هدیدپ رب رثؤم لماع 03 لباقتم تارثا لیلحت .تسا هتشگ رجنم یرهش نیمز صلاخان
 لماوع ناونع هب (عماج حرط یاه تسایس و نکسم و نیمز یزاب سروب ،یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق ،یزاسرهش هناراگنا لهس یاه تسایس)
 .دنا هتشاد شقن هدیدپ نیا رد یدیلک
 
 .تشر رهش ،یدیلک لماوع ،لباقتم تارثا ،یرهش شزخ ،ییایزرا :یدیلک ناگژاو
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 ینامز هزاب ، تشر رهش ییاضف ـ ینامز ۀعسوت دنور رد یرهش شزخ یطیحم  تسیز تارثا یبایزرا) ناونع اب یربایض یتجاح امین یرتکد ۀلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا

 تسا هتفرگ ماجنا رف مظن نیسح رتکد ةرواشم و هدازدمص لوسر رتکد ییامنهار هب لیبدرا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ایفارغج هورگ رد هک دشاب یم ( 21-21
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 همدقم
 دصرد 1.10 هب 4411 لاس رد دصرد 01 زا مقر نیا ،تسا هتفای شیازفا ییاتسور تیعمج زا رت عیرس رایسب ناهج یرهش تیعمج
 تیعمج دشر .(Wu, 2008) دیسر دهاوخ دصرد 11 هب 4940 لاس ات و تفای شیازفا 2440 لاس رد دصرد 30 و 4211 لاس رد
 ات دور یم راظتنا و دنا هداد صاصتخا دوخ هب یرهش یحاون ار نیمز هرک حطس زا دصرد راهچ هزورما هک تسا یا هنوگ هب یرهش
 و سایقم هعسوت لاح رد یاهروشک رد .(Gargiulo and Zucaro, 2015: 82) دسرب دصرد 21 هب ،یبسن حطس نیا 4940 لاس
 تلادع و رقف ،یدرف قوقح ،تینما ،یتشادهب طیارش ،یعیبط عبانم یارب ییاهدیدهت و هدوب تیمها زئاح رتشیب یرهش دشر نازیم
 تکرح اب ناهج ندش یرهش فرط هب تکرح و ناباتش ینیشنرهش .(Cilliers et al, 2014: 261) تسا هدروآ دوجوب یعامتجا
 هلئسم کی هب اهرهش ییور هدنکارپ بوچراچ نیا رد .تسا هدش وسمه ،اهرهش هعسوت یوگلا عونت و داعبا ،تیعمج یراجفنا

 و یرهش شزخ لماوع رب یلیلحت" رد (1191) ناراکمه و یثراو طسوت هتفرگ تروص یاه شهوژپ هک تسا هدش لیدبت یناهج
 ؛"جرک رهش رد نوماریپ و رهش یطیحم هناماس رب یرهش ییور هدنکارپ تارثا" رد (9191) ناراکمه و یدمحا ؛"رهش یکیزیف دشر
 لخاد رد "دشر تاهج هنیهب یوگلا هئارا و هاشنامرک رهش نالک یکیزیف هعسوت دنور یسررب" رد (1191) ناراکمه و داژن یمتاح
 رژلت هرد رد یرهش دشر ییاضف ـ ینامز تایصوصخ و یرهش یاه هیضرف" رد Khila & et al (3140) یاه شهوژپ و روشک
 Tian ؛ "نیمز ششوپ - یضارا یربراک رب نآ تارثا و یرهش شرتسگ" رد Bhat & et al (3140) ؛"اکیرمآ هدحتم تًالایا ،وهادیآ

et al (3140) ؛"نآ لرتنک رد یزیر همانرب شقن یسررب و یرهش شرتسگ یریگ  هزادنا" رد Liu & et al (1140) یلام تاریثأت" رد 
 ترورض و تیمها یبوخ هب هدش هتفگ بلاطم .دنا هتسد نیا زا ،روشک زا جراخ رد "نیچ روشک رد ینیشنرهش شرتسگ رب نیمز
 هعسوت ناوت یمن ،دنراد یرهش یحاون هعسوت هک یتارطاخم دوجو اب ،لاح نیا اب .دهد یم ناشن ار یرهش شزخ هدیدپ هب هجوت

 یاهزاین اب بسانتم ار اه نآ دیاب هکلب ،تخاس دودحم تسا ناسنا یاه تیلاعف و تایح همادا یارب یرورض یاه هبنج زا هک ار یرهش
 ،ناراکمه و ناخدمحم) دوش یریگولج تسیز طیحم هب تراسخ ندروآ دراو زا هک یا هنوگ هب دومن هدامآ رشب یادرف و زورما

 و یدام یاه هیامرس نداد رده ،یژرنا فالتا ،یرهش یناسر تامدخ و لقن و لمح فازگ یاه هنیزه رگید یوس زا .(141 :1191
 و یعامتجا یتیوه یب ،رهش طیحم ماجسنا و ییابیز مدع ،تسیز طیحم بیرخت ،یعامتجا ینیزگ ییادج دیدشت ،رهش رد یعامتجا
 ،یردیح) دنیآ یم باسح هب اهرهش مکارت مک و یدبلاک ـ ییاضف بولطمان هعسوت ثحب رد اهرهش تالکشم نیرت مهم زا یرادیاپان

 ریظن ییاه تصرف زا یرادروخرب لیلد هب هک دشاب یم روشک لامش رهش نیرت تیعمجرپ و نیرتگرزب ناونع هب تشر رهش .(11 :1191
 روط هب ار رهش هعسوت و دشر یاه هنیمز ثیح نیا زا .تسا هدوب تاهجوت نوناک هراومه یناسنا و یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج دوجو
 شزخ هب دناوت یم تیاهن رد هک هدیشخب عیرست ار هدنکارپ یاهزاس و تخاس هقطنم نیا راومه حطس و هدز مقر هتساوخان ای هتساوخ
 رهش هیلوا ۀتسه فارطا یاهاتسور لاصتا زا هک تسا ییاتسور کیناگرا تفاب زین رهش هیشاح یاه تفاب زا یخرب .دوش رجنم یرهش
 فلتخم یاه هرود لوط رد ناوارف یاه ترجاهم هب هجوت اب نکسم و نیمز یارب اضاقت رهش یدورو یدابم رد نینچمه .دنا هدش لیکشت
 ندش گنرمک ببس ینوماریپ یاه طیحم و رهش یلصا زرم یگتخیر مه رب نمض یدبلاک دشر هنوگ نیا .تسا هدوب وربور شیازفا اب
 ددص رد رضاح شهوژپ ،تشر رهش رد یرهش شزخ هدیدپ دنور یبایزرا یارب ورنیا زا .تسا هدش یسایس ـ یرادا یاهزرم
 :دشاب یم ریز یاه لاوس هب ییوگخساپ



 551 ... یریگ هرهب اب یرهش شزخ ۀدیدپ یبایزرا

 ؟تسا هتشاد تشر رهش یزرواشک یضارا تعسو رب یریثات هچ یرهش شزخ (1
 ؟تسا هدرک تیعبت هراوق یب دشر و تیعمج دشر یاهریغتم زا دح هچ ات تشر رهش یکیزیف دشر (0
 قیقحت شور
 رد .تسا لباقتم تارثا درکیور اب یرهش شزخ هدیدپ رب رثؤم یدیلک لماوع ییاسانش و یبایزرا ،شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده
 ناوت یم هک دوش یم هدافتسا نردله شور زا یرامشرس فلتخم یاه هرود رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ یسررب یارب تسخن ماگ
 زا لباقتم طباور صیخشت یارب سپس .دیسر یرهش شزخ تاکرحت رگید یریبعت هب و ةراوق دب دشر زا یشان رهش هعسوت نازیم هب
 هب شور نیا ماجنا لحارم .دوش یم یدنب هجرد رگید یاهدنور رب دنور ره ریثأت هک  یروط  هب .دوش یم هتفرگ هرهب لباقتم رثا لیلحت

 :تسا ریز حرش
 (9 ؛یدیلک لماوع دادعت هب n رد n یرطق سیرتام هیهت (0 ؛هعلاطم دروم هزوح رد راذگریثأت یاهریغتم ای یدیلک لماوع تسیل هیهت (1
 یور رب (اهریغتم) اهدنور مسر (2 ؛جیاتن یدنب عمج (0 ؛تشاد دهاوخ ریثأت B دنور رب دح هچ اتA دنور هک نیا دروم رد تواضق
 هدافتسا کم کیم رازفا مرن زا لباقتم تارثا لیلحت ماجنا یارب .رگید روحم رد ینار شیپ و روحم کی رد یگتسباو ،رادومن کی
 و دنوش یم دراو یسیرتام رد سپس .دنوش یم ییاسانش رظن دروم هزوح رد مهم یاه هفلؤم و اهریغتم ادتبا رازفا مرن نیا رد .دوش یم
 یاهریغتم رب اهرطس رد دوجوم یاهریغتم .دوش یم هداد صیخشت ناگربخ طسوت طوبرم هزوح اب اهریغتم نیا نایم طابترا نازیم
 ،کمکیم رازفا مرن .دنریذپریثأت ،اه نوتس یاهریغتم و راذگریثأت اهرطس یاهریغتم بیترت نیدب ؛دنراذگ یم ریثأت اه نوتس رد دوجوم
 ناشن تسا هدش لیکشت یراذگریثأت و یریذپریثأت روحم ود زا هک یموهفم رادومن کی رد ار لماوع یراذگریثأت و یریذپریثأت نازیم
 .دهد یم
 یرظن ینابم
 اهرهش هب نایئاتسور ترجاهم و تیعمج دشر بجوم یرهش نیمز یاه تسایس یارجا و اهرهش رد یزیر همانرب ریخا نرق مین یط
 .تسا هدش بجوم ار اهرهش شزخ ،همانرب یب ییوگلا ساسارب نیمز هعسوت ،اهنیا یپ رد .(11 :0191 ،ناراکمه و نرتسن) تسا هدش
 شلاچ هب ار یرهش لئاسم هب دنم هقالع ناهوژپ شناد زابرید زا هک تسا یعوضوم ،اهرهش هیور یب شرتسگ و نوزومان هعسوت
 یاهروشک رد رهش نوزومان و هدنکارپ هعسوت یوگلا شرتسگ رگنایب زین ناهج یاهرهش هعسوت یخیرات دنور یسررب .تسا هدناشک
 ،دنمشوه دشر نوچمه ییاهوگلا و هدرشف رهش هدیا ،یرادیاپ موهفم شرتسگ اب .(100 :1191 ،ینوهاط ،ینابرق) تسا ناهج فلتخم
 یاه یربراک هعسوت ،یرهش یاز نورد یاه هعسوت ،یمومع لقن و لمح قیوشت ،یرهش یزاس مکارتم زا تیامح اب ییارگرهشون
 شزخ اب لباقت رد ینورد ۀعسوت بوچراچ نیا رد .(23 :9191 ،ناراکمه و یلاز) دناهدش لدبم یرهش هعسوت نیون یاهوگلا هب ،طلتخم
 نآ فده و دراد هدودحم ینورد یاه تیفرظ و طیارش هب یا هژیو هجوت هک تسا یرهش نورد ۀعسوتزاب یعون وگلا نیا و هدوب یرهش
 یاه نیمز یور رب هعسوت ،ینورد هعسوت رگید ترابع هب .(01 :9191 ،ناراکمه و روپ شداد) تسا یرهش نورد یضارا زا هنیهب ةدافتسا

 یرهش یاه هدودحم شور نیا اب (Ooi & Le, 2013) دنا هدش یشوپ مشچ ،یرهش یحاون رد یلبق یاه هعسوت هلیسو هب هک تسا یلاخ
 دنهد شرتسگ ،هدوسرف ای و ینورد ۀتفاین هعسوت یاهاضف تمس هب ینوریب هعسوت لباقم رد ار دوخ یتیلاعف و ینوکسم ۀعسوت دنناوت یم
(Roth, 2000).  
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 یرهش شزخ و یقفا شرتسگ
 رتشیب یساسا ینارگن هب ینیشنرهش هزورما .تسا تیعمج عیرس دشر و یداصتقا هعسوت ببس هب ریذپان بانتجا یدنیآرف ینیشنرهش
 تسا هدش یناکم ماحدزا و ییادز لگنج ،کیفارت ،یگدولآ نوچمه یتالکشم داجیا ثعاب همانرب یب ینیشنرهش و لیدبت ناهج قطانم
 نکسم یقافتا ندمآ مهدرگ هک تسا یناسنا یاه هاگتنوکس رد یدیدج ًااتبسن یوگلا یرهش شنکارپ تقیقح رد .(411:3191 ،یمیحر)
 یقفا دشر .(4191 ،یرسک ماج ،یدمحمروپ) تسا لیبموتا عیسو دربراک لولعم و تسا یراجت لکش یراون یاه هعسوت و مک مکارت اب

 رهش یقفا دشر رب رارصا مود و رهش یاهیشاح قطانم رد یمومع یاهسیورس رب راشف لوا .تسا ور هب ور داضتم هجیتن ود اب اهرهش
 و یثراو) تسا هتخاس ور هب ور ینوماریپ دیدج یاهتفاب رد یمومع تالیهست و تاناکما نیمأت لکشم اب ار تلود دیدج قطانم رد
 .(1191 ،ناراکمه
 یرهش شزخ یاهدمایپ و لماوع
 اه هناخراک و دنک دشر یرت عیسو یرهش هدودحم رد ات داد ناکما یرهش تیعمج هب مهدزون نرق رد لقن و لمح یاه هویش دوبهب
 رد هلئسم نیا .دنهد شرتسگ رتشیب یا هموح هعسوت یارب ار اهزرم ات دندمآرب ددص رد دوخ دشر تازاوم هب اهرهش و دنبای شرتسگ
 .(0 :1191 ،روپ میرک) دش رجنم اهرهش هیور یب شرتسگ هب تشاد رجاهم تیعمج هک ییاضاقت دعب اما دوب ررض یب لوا هاگن
 اهرهش هیور یب شرتسگ رب یلماع ار رهش میرح رد عقاو یاهاتسور ماغدا و اهرهش هب ترجاهم زا یشان یتیعمج لماع نینچمه
 و یفنم راثآ ای و ایاز و تبثم راثآ دنناوتیم یرهش - ییاتسور یاهدنویپ .(13 :0191 ،ناراکمه و نایلالج) دنا هدرک ناونع
 نارگشهوژپ .(02 :1191 ،ناراکمه و همشچ هد یدمحم) دشاب هتشاد هارمه هب طبریذ هیحان ای هزوح هعسوت رب ار یلگنا
 دنهد یم رارق لیلحت دروم درخ و هنایم ،نالک حطس هس رد ار یرهش شزخ هدیدپ یریگ لکش رد رثؤم یاهورین و لماوع هعومجم
 ندش یناهج ،یراد هیامرس ماظن دننام یسایس یداصتقا یاهوگلا و اهدنور نیرت یلک ،نالک حطس رد .(33 :0191 ،ناراکمه و نایلالج)
 و یسایس یاهراتخاس ،یتیعمج تاکرحت و تًالوحت ،یتیعمج لماوع ،ینایم حطس رد ؛دنراد رارق یسایس یاه یژولوئدیا و داصتقا
 یدرف ناریگ میمصت و نارگیزاب ،درخ حطس رد و دنتسه حرطم یلحم یعامتجا و یداصتقا ،ییایفارغج یاه یگژیو ،یلحم تیریدم
 یًالاب مکارت ،نکسم یهدنیازف یاه هنیزه تلع هب رهش کی رد شزخ هدیدپ عوقو .دنراد رارق اه هاگنب ،اهراوناخ دننام یرهش ماظن
 عقاو رد .(30 :0191 ،نراکمه و رازگرکش) تسا هدش عقاو داقتنا دروم یرورضریغ یتخاسریز یاه هنیزه ندمآ دوجو هب و کیفارت
 و اهرهش نوماریپ یاهاتسور داصتقا و تیلاعف یاهداینب لزلزت (فلا :زا دنترابع اهدمایپ نیا .دراد اهرهش یارب ییاهدمایپ وگلا نیا
 حالطصا هب و یا هیشاح ،یدیلوتریغ یاه تیلاعف شرتسگ (ج ؛اهرهش لداعتمان و هیور یب دشر (ب ؛یعارز دیلوت تیدودحم
 .ینیشن هیشاح دشر هب ور هدیدپ زورب (ـه ؛یرهشنالک یاه هصرع نورد رد ییاضف ینیزگ ییادج (د ؛یمسرریغ
 هعلاطم دروم هدودحم
 ءزج تشر رهش .تسا هدش عقاو تشر ناتسرهش یزکرم شخب رد هک تسا نالیگ ناتسا و تشر ناتسرهش زکرم ،تشر رهش
 عافترا هب حطسم ینیمز رد عبرم رتمولیک 411 تحاسم اب تشر .دوش یم بوسحم رزخ یایرد یبونج یاه تشد و نالیگ هگلج
 شخب و هموح ناتسهد هب قرش زا ،رازابریپ ناتسهد هب لامش زا رهش نیا .دراد رارق دازآ یاه بآ حطس زا رتم 2 نیگنایم روط هب

 یعیبط رصنع ود .(1 لکش) دوش یم دودحم رازابریپ و ناخیسپ یاه ناتسهد هب برغ زا و ناکًال ناتسهد هب بونج زا ،رگنس
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 بناج زا دوررهوگ هناخدور و یقرش لامش و قرش تهج زا بوجرز هناخدور :زا دنترابع تشر رهش یدبلاک یاضف رب صخاش
 حرط) تسا رتمولیک 49 یلزنا ردنب زا و رتمولیک 209 نارهت زا تشر هلصاف .دنا هتفرگ نایم رد ار تشر رهش هک برغ و بونج
191 ،تشر عماج 1).  

 
 یروشک تامیسقت رد تشر رهش یبسن تیعقوم :1 لکش

 قیقحت یاه هتفای

 (ندله یلیلحت لدم) تشر رهش رد شزخ هدیدپ :فلا
 :تسا هدش هتخادرپ ینامز عطقم ره یسررب هب ریز رد هک تسا هدش ماجنا 4191 ات 2091 یاه لاس یارب لدم نیا تابساحم
  5631 ات 5431 یاه لاس رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ
 هنارس .تفای نامزاس یراتکه 421 تحاسم رد تیعمج نیا هک دوب رفن 322901 رب غلاب یتیعمج یاراد 2091 لاس رد تشر رهش
 رفن 914410 و راتکه 0110 اب ربارب بیترت هب رهش تیعمج و تحاسم 2191 لاس رد اما .دمآ تسدب 31.11 یرهش نیمز صلاخان
 مقر هب رهش صلاخان هنارس رادقم لاس نیا رد .تسا هدش هجاوم یریگمشچ شیازفا اب 2091 لاس ماقرا اب هسیاقم رد هک تسا هدوب

 ،2091-21 یاه لاس ینامز هزاب رد نردله یلیلحت لدم رد هدش ماجنا تابساحم جیاتن هب هجوت اب ساسا نیا رب .تفای شیازفا 00.941
 هدوب رهش لارپسا و یقفا دشر هب طوبرم رهش دشر دصرد 19 و تیعمج دشر هب طوبرم رهش رد هتفای ققحت یکیزیف دشر زا دصرد 01
 ،هرود نیا رد هک تسا رکذ هب مزًال .تسا هتشگ رجنم یرهش نیمز صلاخان ۀنارس شیازفا و تیعمج صلاخان مکارت شهاک هب هک تسا
  .تسا هدوب دصرد 1.1 و دصرد 1.9 اب ربارب بیترت هب لارپسا دشر و تیعمج دشر هب هجوت اب رهش هنًالاس یکیزیف دشر خرن

290063 103.22 29941345 65 ( ) ( ) ( )
143557 66.17 950

(2.0205) (1.5599) (3.1516)
0.70 0.44 1.150.70 0.44 1.15
1.15 1.15 1.15

0.62 0.38 1
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Ln Ln Ln

− ⇒ + = ⇒

+ = ⇒

+ = ⇒ + = ⇒
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  5831 ات 5631 یاه لاس رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ
 رد رهش تیعمج و تحاسم ریداقم یسررب و تسا هدوب ندش رتگرزب و ندش رت هدرتسگ لاح رد نانچمه 2191 لاس رد تشر رهش
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 نیا رد رهش تیعمج و تحاسم هک یروط هب ؛تسا هدوب اهریغتم نیا ندش رتشیب هدنهد ناشن ،لبق یاه هرود هب تبسن لاس نیا
 شیازفا 03.911 مقر هب رهش صلاخان هنارس رادقم لاس نیا رد .تسا هدوب رفن 119322 و راتکه 40041 اب ربارب بیترت هب لاس
 زا دصرد 92 ،2191-21 یاه لاس ینامز هزاب رد نردله یلیلحت لدم رد هدش ماجنا تابساحم جیاتن هب هجوت اب ساسا نیا رب .تفای
 هک تسا هدوب رهش لارپسا و یقفا دشر هب طوبرم رهش دشر دصرد 30 و تیعمج دشر هب طوبرم رهش رد هتفای ققحت یکیزیف دشر
 خرن ،هرود نیا رد هک تسا رکذ هب مزًال .تسا هتشگ رجنم یرهش نیمز صلاخان ۀنارس شیازفا و تیعمج صلاخان مکارت شهاک هب
 .تسا هدوب دصرد 1.9 و دصرد 2.9 اب ربارب بیترت هب لارپسا دشر و تیعمج دشر هب هجوت اب رهش هنًالاس یکیزیف دشر

557366 183.72 102401365 85 ( ) ( ) ( )
290063 103.22 2994

(1.9215) (1.7799) (3.4202)
0.65 0.58 1.230.65 0.58 1.23
1.23 1.23 1.23

0.53 .47 1
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  5931 ات 5831 یاه لاس رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ
 ندش رت مکارتم لاح رد نانچمه رهش یاضف اما هدنام یقاب رییغت نودب 2191 لاس اب هسیاقم رد 4191 لاس رد تشر رهش تحاسم
 رادقم لاس نیا رد ؛تسا یتیعضو نینچ هدنهد ناشن ،لبق یاه هرود هب تبسن لاس نیا رد رهش تیعمج ریداقم یسررب و تسا هدوب

 هنارس زا عبرمرتم 13.90 نازیم هب عومجم رد ،2191 لاس اب هسیاقم رد هک تفای شهاک 01.191 مقر هب رهش صلاخان هنارس
 رهش تحاسم هک یروط هب .دش هجاوم یشیازفا تارییغت اب رهش تیعمج و تحاسم ،2191 لاس رد اما .تسا هدش هتساک اه یربراک
 رفن 113103 مقر هب (دصرد 92.01) یرفن 413141 شیازفا اب زین رهش تیعمج و دیسر راتکه 00041 مقر هب راتکه 0 شیازفا اب
 هس رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ یبایزرا یارب نردله یلیلحت لدم رد هدش ماجنا تابساحم جیاتن هب هجوت اب ساسا نیا رب .دیسر
 یاه هزاب نیا رد هک دهد یم ناشن ،تسا هدش هدروآ ریز رد نآ هبساحم لحارم هک2191-21 و 4191-21 ،2191-41 ینامز هزاب
 .تسا هدش رت مکارتم رهش طقف و هداتفین قافتا رهش یکیزیف دشر ،هلاس 41 و هلاس 2 ینامز

639951 160.01 102401385 90 ( ) ( ) ( )
557366 183.72 10240
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0.14 ( 0.14) 0
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  5931 ات 5431 یاه لاس رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ
 اب تیعمج و تحاسم رظن زا ریخا لاس 42 یط رد نالیگ ناتسا یهاگتنوکس بتارم هلسلس ماظن رد رهش نیلوا ناونع هب تشر رهش
 و تیعمج دشر هب هجوت اب رهش هنًالاس یکیزیف دشر خرن ،هرود نیا رد هک تسا رکذ هب مزًال .تسا هدوب هجاوم یریگمشچ دشر
 .تسا هدوب دصرد 01.4 و دصرد 19.1 اب ربارب بیترت هب لارپسا دشر
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748711 136.82 102441345 95 ( ) ( ) ( )
143557 66.17 950

(5.2154) (2.0677) (10.7832)
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2.38 2.38 2.38
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 نردله یلیلحت لدم زا هدافتسا اب فلتخم یاه هرود رد تشر رهش یکیزیف دشر یسررب زا لصاح جیاتن :2 لودج

 هرود
 یشان یکیزیف دشر
 تیعمج شیازفا زا

 هنًالاس دشر خرن دصرد
  زا یشان یکیزیف دشر
 لارپسا و یقفا دشر

  خرن دصرد
 هنًالاس دشر

 عومجم

21 - 2091 01 1/9 19 1/1 441 
21 - 2191 92 2/9 30 1/9 441 
21 - 2191 4 4 4 4 4 
21 - 2091 11 19/1 19 01/4 441 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لباقتم تارثا لیلحت رد یدیلک لماوع ییاسانش :ب

 و دانسا زا هنیمز نیا رد .دراد صاصتخا تشر رهش رد شزخ هدیدپ رب رثؤم لماوع ییاسانش هب لباقتم تارثا لیلحت زا ماگ نیلوا
 هداد ناشن (9) لودج رد لماوع نیا .دش ییاسانش لماع 11 دادعت تیاهن رد .دش هدافتسا ناسانشراک تارظن و تسدارف یاه حرط
 تارثا یسررب سیرتام نیا لیکشت زا فده .دش لیکشت 11 ×11 یعبرم سیرتام ،لماوع ییاسانش زا سپ یدعب ماگ رد .تسا هدش
 .دش دهاوخ یسررب و ثحب شهوژپ جیاتن همادا رد .تسا رگیدکی رب لماوع نیا لباقتم

 تشر رهش رد شزخ هدیدپ داجیا رب رثؤم لماوع :3 لودج

 یرهش هدودحم زا جراخ یاهزاس و تخاس .1

 رهش ینوماریپ یاه هنماد رد نییاپ مکارت .0

 رهش رد یناسر تامدخ یاهدرادناتسا ندوب بولطمان .9

 رهش رد فلتخم یاه هیامرس زکرمت .0

 رهش یریذپ رجاهم .2

 رهش لخاد نکسم هدنیازف یاه هنیزه .1

 رهش نوماریپ نازرا نیمز .3

 یزاسرهش هناراگنا لهس یاه تسایس .1

 رهش هعسوت یارب یناهگان یاه یریگ میمصت .1

 یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق .41

 یتلود نکسم همانرب .11

 عماج حرط یاه تسایس .01

 یصوصخ شخب نازاس هوبنا .91

 نکسم و نیمز یزاب سروب .01

 رهش رد ماحدزا و کیفارت .21

 راوجمه یاهاتسور ماغدا .11

 رهش نوماریپ یعیبط یاهزادنا مشچ .31

 تیعمج یعیبط دشر .11

 مدرم تنوکس یوگلا رییغت .11
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 13 زا شیب رد هدش باختنا لماوع هک تسا انعم نیا هب یگدشرپ هجرد .تسا دصرد 12/13 سیرتام یگدشرپ هجرد جیاتن ساسارب
 ریثأت رگیدمه رب لماوع ینعی ،هدوب رفص هطبار 141 ،یبایزرا لباق هطبار 119 عومجم زا .دنا هتشاد ریثأت رگیدکی رب دراوم دصرد
 دادعت .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار سیرتام مجح لک زا دصرد 49 هب کیدزن دادعت نیا هک دنا هتفریذپن ریثأت رگیدمه زا ای هتشادن
 .(0 لودج) دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار سیرتام لک زا دصرد 001 رب غلاب اه هس دادعت و دصرد 13 اهود دادعت ،دصرد 11 اه کی

 نآ یاه هرامآ و لباقتم تارثا سیرتام تاصخشم :4 لودج
 عمج هس دادعت ود دادعت کی دادعت رفص دادعت یگدشرپ هجرد سیرتام داعبا

11× 11 
12/13 
 دصرد

141 
 (دصرد 49)

12 
 (دصرد 11)

13 
 (دصرد 40)

001 
 (دصرد 09)

119 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لیلحت هیحان جنپ رد ار هعلاطم دروم لماوع هعومجم ،کم کیم رازفا مرن ،دش حیرشت شهوژپ ماجنا شور شخب رد هک هنوگنامه
 .دنوش یم هداد شیامن یدعب ود رادومن رد یریذپریثأت و یراذگریثأت نازیم ساسارب عقاو رد لماوع نیا .دنک یم
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 هناگ جنپ یحاون ساسارب تشر رهش رد شزخ هدیدپ رب رثؤم لماوع :5 لودج

 لماع ناونع هیحان
  دادعت
 لماع

 اه لماع مان

 عماج حرط یاه تسایس / نکسم و نیمز یزاب سروب /یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق / یزاسرهش هناراگنا لهس یاه تسایس 0 یدیلک لوا

 1  یهجو ود مود
 نکسم هدنیازف یاه هنیزه / رهش یریذپرجاهم / رهش رد فلتخم یاه هیامرس زکرمت / یرهش هدودحم زا جراخ یاهزاس و تخاس
 راوجمه یاهاتسور ماغدا / یصوصخ شخب نازاس هوبنا / رهش لخاد

 2 ریذپریثأت موس
 / رهش ینوماریپ یاه هنماد رد نییاپ مکارت / یتلود نکسم همانرب / رهش هعسوت یارب یناهگان یاه یریگ میمصت / رهش نوماریپ نازرا نیمز
 رهش رد یناسر تامدخ یاهدرادناتسا ندوب بولطمان

 مدرم تنوکس یوگلا رییغت / رهش نوماریپ یعیبط یاهزادنا مشچ / تیعمج یعیبط دشر 9 لقتسم مراهچ
 رهش ماحدزا و کیفارت 1 یمیظنت مجنپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 عومجم هنیمز نیا رد عقاو رد .تسا هدش هبساحم اه صخاش یریذپریثأت و یراذگریثأت نازیم شهوژپ همادا رد
 .تسا یراذگریثأت هرمن یانعم هب فیدر ره تازایتما عومجم نینچمه و یریذپریثأت هرمن یانعم هب نوتس ره تازایتما
 .تسا هدش هئارا لماوع یراذگریثأت تّددش هشقن ،لماوع یریذپریثأت و یراذگریثأت هرمن هبساحم زا لبق اتسار نیا رد

 
 لماوع یریذپریثأت و یراذگریثأت هشقن :4 لکش

 هناراگنا لهس یاه تسایس ،تسا هدش جارختسا کم کیم رازفا مرن زا هک (1) لودج رد جردنم تاعالطا ساسارب
 هبتر رد 00 ربارب هرمن اب یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق لماع .دراد ار یراذگریثأت نیرتشیب 10 هرمن اب یزاسرهش
 ندوب بولطمان ،رهش ینوماریپ یاه هنماد رد نییاپ مکارت لماوع هب زین یراذگریثأت نازیم نیرتمک .دراد رارق مود
 فرط رد .دراد صاصتخا مدرم تنوکس یوگلا رییغت و یتلود نکسم همانرب ،رهش رد یناسر تامدخ یاهدرادناتسا
 یاهاتسور ماغدا لماوع .دراد صاصتخا 00 هرمن اب رهش نوماریپ نازرا نیمز لماع هب یریذپریثأت نازیم نیرتشیب لباقم
 نیرتمک .دنراد رارق 40 یریذپریثأت هرمن اب یدعب یاه هبتر رد زین رهش لخاد نکسم هدنیازف یاه هنیزه و راوجمه
  .دراد صاصتخا مدرم تنوکس یوگلا رییغت و رهش نوماریپ یعیبط یاهزادنا مشچ لماوع هب زین یریذپریثأت نازیم
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 تشر رهش رد شزخ هدیدپ رب رثؤم لماوع یریذپریثأت و یراذگریثأت نازیم :6 لودج

 لـماـع
  نازیم

 یراذگریثأت

  نازیم

 یریذپریثأت

 40 99 راوجمه یاهاتسور ماغدا

 30 00 عماج حرط یاه تسایس

 31 01 رهش نوماریپ یعیبط یاهزادنا مشچ

 99 90 رهش یریذپ رجاهم

 40 19 رهش لخاد نکسم هدنیازف یاه هنیزه

 90 31 تیعمج یعیبط دشر

 00 49 رهش نوماریپ نازرا نیمز

 09 01 رهش ینوماریپ یاه هنماد رد نییاپ مکارت

 19 21 رهش رد یناسر تامدخ یاهدرادناتسا ندوب بولطمان

 19 19 رهش رد فلتخم یاه هیامرس زکرمت

 29 21 یتلود نکسم همانرب

 21 41 مدرم تنوکس یوگلا رییغت

 09 09 یصوصخ شخب نازاس هوبنا

 20 10 رهش رد ماحدزا و کیفارت

 09 20 رهش هعسوت یارب یناهگان یاه یریگ میمصت

 90 10 نکسم و نیمز یزاب سروب

 49 40 یرهش هدودحم زا جراخ یاهزاس و تخاس

 10 00 یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق

 20 10 یزاسرهش هناراگنا لهس یاه تسایس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیا رب هیلوا تاعلاطم .دومن دانتسا ینادیم و یدانسا تاعلاطم هب ناوت یم تسخن لاوس هب خساپ یارب ،قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب
 و یزرواشک یاه نیمز طسوت و هدش هدنکارپ راومه و عیسو گرزب هگلج کی رد تشر رهش هک دوب راوتسا ساسا
 هک نالیگ رد یا هگلج یضارا ندش زیخلصاح و هنًالاس بسانم یاه شراب مجح لیلد هب .تسا هدش هطاحا تاغاب

 دعتسم رایسب یاه نیمز یاراد تسا هتفای رارقتسا هگلج نیا زا یشخب رد هک نآ فارطا هدودحم و تشر رهش
 ًاالماک تًالوصحم تشک یارب ار یضارا عون نیا و هدرب نیب زا ار کاخ ییایلق تیصاخ ،دایز شراب .تسا یزرواشک
 یاه نیمز رهش فارطا یضارا زا دصرد 43 هک یروط هب ؛تسا هدرک دعاسم رایسب یاچ و جنرب ریظن کیژتارتسا
 تشک هکدنتسه 0 هجرد دصرد 21 ،دوش یم ماجنا جنرب تشک اهنآ رد هک هدش بوسحم کی هجرد یزرواشک
 و رمثم ناتخرد اهنآ رد هک دنتسه 9 هجرد یزرواشک یاه نیمز دصرد 2 ،دنراد یزبس و یفیص و یغاب تًالوصحم
 20 یلک روط هب .دوش یمن تشک اهنآ رد یلوصحم چیه هک دنتسه 0 هجرد زین دصرد 41 و دوش یم تشاک رمثمریغ
 جیاتن یفرط زا اما .تشاد صاصتخا (یراک یاچ و رازیلاش و یفیص تشک) تعارز هب رهش فارطا یضارا زا راتکه
 2191 لاس رد راتکه 00041 مقر هب 2091 لاس رد راتکه 421 مقر زا تشر تحاسم هک داد ناشن یدانسا یسررب
 مقر زا نآ تیعمج نازیم تدم نیمه رد .دهد یم ناشن رهش تحاسم رد ار یدصرد 11 شیازفا کی هک تسا هدیسر
 تیعمج رد ار یدصرد 11 شیازفا کی هک هدیسر 2191 لاس رد رفن 113103 مقر هب 2091 لاس رد رفن 322901
 یاه ترجاهم لیلد هب نآ رگید شخب و رهش یعیبط دشر هطساو هب اه شیازفا نیا زا یشخب .دهد یم ناشن رهش نکاس
 زا یرایسب و دروآ مهارف تشر یارب ار یرهش شزخ هتسویپ و مارآ ققحت تابجوم هک هدوب یرهشاتسور هدرتسگ
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 رهش یتامدخ هدودحم و ینوناق هدودحم هب لصتم عقاو رد هک تشر فارطا یاه هدودحم یزرواشک و ریاب ،زاب یضارا
 یاهدمایپ هزورما هک دروآ دوجوب نادنورهش یارب ار یددعتم تالکشم و درب زاس و تخاس ریز هب ار دندوب
 جیاتن هب هجوت اب رگید ییوس زا .تسا هدهاشم لباق نادنورهش بلغا یارب یرهش شزخ نیا زا یشان یطیحم تسیز
 رهش یکیزیف شرتسگ یبایزرا یارب هک دومن هراشا ناوت یم مود لاوس هب خساپ یارب ،نردله یلیلحت لدم تابساحم
 دصرد 19 و تیعمج دشر هب طوبرم رهش رد هتفای ققحت یکیزیف دشر زا دصرد 11 ،ریخا نرق مین یط رد تشر
 هدنهد ناشن ،قوف ریغتم ود اب یکیزیف دشر گنتاگنت طابترا رب هوالع هک تسا هدوب هراوق یب دشر هب طوبرم رهش دشر
  .دشاب یم تشر رهش رد یرهش نیمز صلاخان ۀنارس شیازفا و تیعمج صلاخان مکارت شهاک
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن

 42 یط رد دنک یم ینارمکح هقطنم حطس رد هک نالیگ ناتسا یهاگتنوکس بتارم هلسلس ماظن رد رهش نیلوا ناونع هب تشر رهش
 لاس رد راتکه 421 مقر زا تشر تحاسم هک یروط هب .تسا هدوب هجاوم یریگمشچ دشر اب تیعمج و تحاسم رظن زا ریخا لاس
 نیمه رد .دهد یم ناشن رهش تحاسم رد ار یدصرد 11 شیازفا کی هک تسا هدیسر 2191 لاس رد راتکه 00041 مقر هب 2091
 یدصرد 11 شیازفا کی هک هدیسر 2191 لاس رد رفن 113103 مقر هب 2091 لاس رد رفن 322901 مقر زا نآ تیعمج نازیم تدم
 شخب هک تسا هدش ییاهزاس و تخاس هب رجنم تیعمج شیازفا ریگمشچ دنور .دهد یم ناشن رهش نکاس تیعمج رد ار
 یعیبط یاهزادنا مشچ زا رگید عقاو رد و تسا هدرب نیب زا تشر رهش فارطا رد ار ریاب و زبس یضارا زا یهجوت لباق
 و تخاس هطساو هب نیشیپ یعیبط یاهزادنا مشچ ندش هکت دنچ نیچمه.تسین یربخ هتشذگ نوچمه رهش ییابیز و
 هب ندناسر بیسآ نمض رما نیا عقاو رد .تسا هدومن لیهست ار یرهش شزخ عوقو تابجوم زاجمریغ یاهزاس
 اب .تسا هدروآ هعلاطم دروم هدودحم رد یزرواشک تاغاب و عرازم رکیپ رب ریذپان ناربج یا همطل ،یناسنا یاه هاگتنوکس
 11 هک دش صخشم ،ریخا نرق مین یط رد تشر رهش یکیزیف شرتسگ یبایزرا یارب نردله یلیلحت لدم تابساحم جیاتن هب هجوت
 رهش لارپسا و هراوق یب دشر هب طوبرم رهش دشر دصرد 19 و تیعمج دشر هب طوبرم رهش رد هتفای ققحت یکیزیف دشر زا دصرد
 خرن ،هرود نیا رد هتبلا .تسا هتشگ رجنم یرهش نیمز صلاخان ۀنارس شیازفا و تیعمج صلاخان مکارت شهاک هب هک تسا هدوب
 لیلحت .تسا هدوب دصرد 01/4 و دصرد 19/1 اب ربارب بیترت هب لارپسا دشر و تیعمج دشر هب هجوت اب رهش هنًالاس یکیزیف دشر
 هناراگنا لهس یاه تسایس (1 :لماع راهچ هک داد ناشن تشر رهش یقفا شرتسگ و شزخ هدیدپ رب رثؤم لماع 11 لباقتم تارثا

 لماوع ناونع هب ،عماج حرط یاه تسایس (0 ؛نکسم و نیمز یزاب سروب (9 ؛یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق (0 ؛یزاسرهش
 هناراگنا لهس یاه تسایس هک داد ناشن لماوع یریذپریثأت و یراذگریثأت نازیم یسررب .دنا هتشاد شقن هدیدپ نیا رد یدیلک
 .دراد رارق مود هبتر رد 00 ربارب هرمن اب یرهش دمآراکان تیریدم و نیناوق لماع .دراد ار یراذگریثأت نیرتشیب 10 هرمن اب یزاسرهش
 رد یناسر تامدخ یاهدرادناتسا ندوب بولطمان ،رهش ینوماریپ یاه هنماد رد نییاپ مکارت لماوع هب زین یراذگریثأت نازیم نیرتمک
 نیمز لماع هب یریذپریثأت نازیم نیرتشیب لباقم فرط رد .دراد صاصتخا مدرم تنوکس یوگلا رییغت و یتلود نکسم همانرب ،رهش
 رد زین رهش لخاد نکسم هدنیازف یاه هنیزه و راوجمه یاهاتسور ماغدا لماوع .دراد صاصتخا 00 هرمن اب رهش نوماریپ نازرا
 رییغت و رهش نوماریپ یعیبط یاهزادنا مشچ لماوع هب زین یریذپریثأت نازیم نیرتمک .دنراد رارق 40 یریذپریثأت هرمن اب یدعب یاه هبتر



 361 ... یریگ هرهب اب یرهش شزخ ۀدیدپ یبایزرا

 هئارا یتاداهنشیپ تشر رهش رد یرهش شزخ هدیدپ لرتنک و یریگولج روظنم هب اتسار نیا رد .دراد صاصتخا مدرم تنوکس یوگلا
  :ددرگ یم
 یاه داهن و رهش یاروش و یرادرهش هبناج دنچ یراکمه اب یسانشراک و ینف ییارجا یاه همانرب بیوصت و نیودت -
 و تخاس یوگباوج دناوت یم هک رهش ینوناق هدودحم لخاد هدش اهر و ریاب یاه نیمز زا یرادرب هرهب روظنم هب طبترم
 .دنک یریگولج یرهش شزخ زا یدایز دح ات و دشاب زاجم یاهزاس
 و هعسوت زا یریگولج تهج اهنآ یارب زبس دنبرمک داجیا و تشر رهش هیشاح رد عقاو یاهاتسور میرح نییعت -
 .رهش یتامدخ هدودحم رد اهنآ ماغدا

 تمس هب یرهش هدامآ یاه تخاسریز لیلدب و فقوتم و دودحم دیاب یتعنص کرهش تمس هب تشر رهش هعسوت -
 دبلاک هدنیآ رد دناوت یم ،روکذم هقطنم تمس هب رهش یقفا تفرشیپ ینونک دنور موادت .دوش تیاده نالیگ هاگشناد
 .دیامن هجاوم ،نآ هدودحم رد یتعنص محازم و هدنیًالآ یاهدحاو رارقتسا زا یشان تادیدهت و تالکشم اب ار رهش

 رواشم تاعلاطم ساسا رب هک هعسوت دعتسم و هدش یزاس هدامآ یضارا تمس هب رهش یکیزیف شرتسگ تیاده - 
 .تسا هدش هتخانش رهش هعسوت یداهنشیپ تاهج ناونع هب عماج حرط
 عبانم
 همان نایاپ ،جرک رهش :یدروم هعلاطم ،نوماریپ و رهش یطیحم هناماس رب یرهش ییور هدنکارپ تارثا .(9191) ثرمویک ،یبیبح ،دازهب ،یدارم هاش ،بلاط ،یدمحا

 .ناتسدرک هاگشناد یرامعم و رنه هاگشناد ،یزاسرهش هورگ ،دشرا یسانشراک هرود

 :صص ،441 هرامش ،20 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،زیربت نوزومان هعسوت یوگلا رب یلیلحت ،(4191 راهب) دمحم ،یرسک ماج ،اضردمحم ،یدمحمروپ
02 – 19. 

 شیامآ ،دشر تاهج هنیهب یوگلا هئارا و هاشنامرک رهش نالک یکیزیف هعسوت دنور یسررب ،(1191 راهب) میهاربا ،یداهرف ،نیمار ،ینابرق ،نیسح ،داژن یمتاح
 .11-011 :صص ،19 هرامش ،1 لاس ،اضف ییایفارغج

 یپورتنآ لدم زا هدافتسا اب یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش رب دیکأت اب زقس رهش یتآ هعسوت یدبلاک ـ ییاضف لیلحت .(1191 ناتسمز و زییاپ) ربکا ،یردیح
 .31-01 :صص ،0 هرامش ،مکی لاس ،یرهش هعسوت و ایفارغج ،نوناش

 ود هقطنم هس هیحان :یدروم هعلاطم ،یرهش هفوقوم یاهاضف رد ازفا نایم هعسوت تیفرظ یسررب .(9191 راهب) سگرن ،عناق ،ربکا یلع ،ییاوقت ،مشاه ،روپ شاداد
 .91-13 :صص ،21 هرامش ،یمالسا ـ یناریا رهش تاعلاطم ،دزی رهش

 ،10لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،یلامتحا هعسوت یزاس لدم و یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب زیربت لارپسا دشر یبایزرا .(3191 ناتسمز) ربکا ،یمیحر
 .141-001 :صص ،03 هرامش

 و شهوژپ ،یرهش هعسوت نیون یاهوگلا رب دیکأت اب زیربت رهش نالک یریذپ تیعمج ناوت رب لیلحت .(9191 ناتسمز) اضردیس ،هدازآ ،یدهم ،ولیلع ،ردان ،یلاز
 .93-41 :صص ،مهدزون هرامش ،2 لاس ،یرهش یزیر همانرب

 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،دزی رهش یکیزیف شرتسگ یوگلا یبایزرا و شجنس .(9191 ناتسبات) هنازرف ،اتسد ،دومحم ،یریدق ،هللا تمارک ،یرایز
 .220-030 :صص ،0 هرامش ،10

 ساسارب تشر رهش یتآ هعسوت رد یرهش دنمشوه دشر یاهراکهار و لوصا یبایزرا .(0191 ناتسمز) هناورپ ،یدیشمج ،ارهز ،یدیشمج ،رغصا ،رازگرکش
 .20-01 :صص ،10 هرامش ،91 لاس ،هعسوت و ایفارغج ،نردله یتیعمج مکارت لدم

 .شواک حرط رواشم ،نالیگ یزاسرهش و نکسم نامزاس. (1191) تشر عماج حرط
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 و ایفارغج ،دوردرس رهش :یدروم هعلاطم یمک یاه لدم زا هدافتسا اب رهش یدبلاک – ییاضف مرف دشر یسررب .(1191 راهب) هیدهم ،ینوهاط ،لوسر ،ینابرق
 .900-010 :صص ،31 هرامش ،90 لاس ،یزیر همانرب

 :رواشم داتسا ،نایئایض زیورپ ،ینامیلس دمحم :امنهار داتسا ،ترجاهم شقن رب دیکأت اب هاشنامرک رهش ییاضف ـ یدبلاک هعسوت .(1191 ید) نامیرن ،روپ میرک
 .یمزراوخ هاگشناد ،ییایفارغج مولع هدکشناد ،این یزورهب ثرومهط و ییًالوت نیمیس

 هدافتسا اب زیمآ هرطاخم قطانم تمس هب یرهش هعسوت دنور ینیب شیپ .(1191 ناتسبات) یلعریما ،هداز سابع ،هیمس ،یرهش ،دیمح ،نایئاجنگ ،نیریش ،ناخدمحم
 .341-311 :صص ،411 هرامش ،10 هرود ،ییایفارغج تاعالطا ،ناویرم رهش :یدروم هعلاطم هنامز دنچ ریواصت زا

 و ایفارغج ،زاوها ناتسرهش :یهوژپ دروم یا هیحان هعسوت یانبم ،یرهش-اتسور یاهدنویپ .(1191 راهب) یفطصم ،تایبع ،یضترم ،تایبع ،همشچ هد یدمحم
 .12-03 :صص ،02 هرامش ،31 لاس ،هعسوت

 هرامش ،9 لاس ،رنه شهوژپ ،ناهفصا رهش رد دنمشوه دشر یعامتجا ـ یدبلاک داعبا لیلحت .(0191 ناتسمز و زییاپ) همطاف ،یبولطم ،وزرآ ،یدزی ،نیهم ،نرتسن
 .31-10 :صص ،مشش

 زا هدافتسا اب دابانگ رهش یکیزیف دشر و یرهش شزخ لماوع رب یلیلحت .(1191 ناتسبات و راهب) دمحم ،یربنق ،سابع ،نیزج ییاجر ،اضردیمح ،یثراو
 .13-441 :صص ،1 هرامش ،01 لاس ،نیمزرس شیامآ ،نردله و یپورتنآ یاه لدم
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