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  هدیکچ
 .دشاب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاه یژتارتسا و ییاتسور یاه هاگتنوکس یحارط زا یشخب دیاب ایالب یریذپرطخ شهاک و یروآ بات 
 .دشاب یم هذیا ناتسرهش زدهد شخب ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات یاه صخاش یدنب هبتر و یبایزرا رضاح شهوژپ زا فده
 راوناخ 12 یالاب ییاتسور طاقن راوناخ ناتسرپرس هیلک لماش شهوژپ دروم یرامآ هعماج .تسا یلیلحت -یفیصوت هعلاطم شور
 باختنا سرتسد رد یفداصت هویش هب رفن 371 دادعت هب نارکوک لومرف ساسا رب هنومن مجح .دنشاب یمرفن 1111 دادعت هب زدهد شخب

 و یعامتجا- یداصتقا یروآ بات ،یعیبط - یطیحم یروآ بات ریغتم راهچ رد لاوس 16 یاراد همانشسرپ شهوژپ رازبا .دندش
 نآ ییایاپ و هدیسر هطوبرم دیتاسا دیئات هب یروص نآ ییاور هک دشاب یم ییاضف – یدبلاک یروآ بات ،یتیریدم - یداهن یروآ بات
 و نوسریپ ،تست یت یاهنومزآ زا اه هداد لیلحتو هیزجت تهج .تسا هدش عقاو دیئات دروم 68/1 نازیم هب خابنورک یافلآ ساسا رب زین
 صخاش ،یعیبط-یطیحم صخاش هک تسا نآ رگناشن هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدش هدافتسا SPSS22 رازفا مرن اب نمدیرف

 تیعضو نایم نیا رد .دنا هتشاد رارق یبولطم تیعضو رد یعامتجا-یداصتقا صخاش و یتیریدم-یداهن صخاش ،ییاضف-یدبلاک
 رتمک تیعضو رد رتمک نیگنایم اب یتیریدم-یداهن صخاش و رتهب تیعضو رد رتشیب نیگنایم هب هجوت اب یعیبط-یطیحم صخاش
 تسد هب هبرجت هب هجوت اب نوماریپ طیحم طیارش و یعیبط-یطیحم صخاش هک تشاد نایب ناوت یم انبم نیا رب .دراد رارق بولطم
 .دنک افیا ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد ار یساسا شقن تسا هتسناوت نایئاتسور طسوت هدمآ
 .زدهد شخب ،ییاتسور یاه هاگتنوکس ،یروِآ بات یدنب هبتر ،تیعضو :یدیلک تاملک
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  همّددقم
 زا یهاگآ و یگتفای هعسوت حوطس یراتخاس یاه یگژیو تخانش ،ییاتسور هعسوت یارب یزیر همانرب دنیارف رد
 ،زریس .(111 :1191 ،یجالعتسا و یهدنایم روپ یسوم) دراد یدایز تیمها هقطنم ره یطیحم یاهناوت و اه لیسناتپ
 هب ار یعامتجا و یداصتقا ماظن لک توافتم یریگ تمس و نامزاس دیدجت هک دناد یم یدعبدنچ ینایرج ار هعسوت
 .(191 :2191 ،یناتسورس یدباع) دریگ یمرب رد زین ار مدرم دیاقع و موسرو بادآ دراوم زا یرایسب رد و دراد هارمه
 ،هلزلز لثم یعیبط حناوس .دشاب یم یناسنا و یطیحم تارطخ و حناوس هنیمز رد یزیر همانرب داروم نیا زا یکی

 ،هعسوت یارب یدج یرطخ هشیمه هک دنیآ یم باسح هب یریذپان بانتجا یاه هدیدپ ناونع هب هریغ و لیس ،یلاس کشخ
 ناوت و تیفرظ دیاب یعیبط حناوس زا یشان یاه بیسآ شهاک تهج .دنتسه ییاتسور هعسوت صوصخ هب

 یاه هاگتنوکس رتشیب .(0 :1191 ،ناراکمه و یقرب) درب ًالاب ثداوح نیا اب هلباقم یارب ار ییاتسور یاه هاگتنوکس
 ای و یعیبط تارطاخم عاونا ضرعم رد هک دنا هدش انب ای رارقتسا ییاه ناکم رد یهاگتنوکس زکارم و ییاتسور
 رد یساسا یشلاچ نیا هک دنراد رارق یرشب یژولونکت یاه تفرشیپ و اه تلاخد رثا رب تخاس ناسنا تارطاخم
 نارحب تیریدم و ییاتسور یزیر همانرب رد هزورما هب ات هک یشرگن .دشاب یم رادیاپ هعسوت هب ییاتسور عماوج یبایتسد
 رضاح لاح رد نایم نیا رد ،تسا هدوب یریذپ بیسآ شهاک و یا هلباقم شرگن هتشاد دوجو حناوس اب دروخرب رد
 شیازفا هب یا هلباقم هاگن و یریذپ بیسآ شهاک رب زکرمت یاج هب هک تسا یدیدج هاگدید یروآ بات درکیور
 و یمرودم) دنک یم دیکأت یناسنا و یعیبط تارطاخم ربارب رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یریذپ فاطعنا و یروآ بات
 .(1191 ،ناراکمه
 تًالوحت .دراد او رکفت هب یروآ بات هنیمز رد یزیر همانرب یارب ار نازیر همانرب هک هدش ثعاب نآ تاریثأت و ندش یناهج
 تسا نیا رب لاد یگمه یتارطاخم نینچ لباقم رد رشب یناوتان و اکیرمآ رد هداد خر یاه نافوط دادعت ،ناهج رد ریخا
 هب نیون یدرکیور ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات .درک ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات یارب یرکف دیاب هک
 و ییاتسور یاه هاگتنوکس درکلمع ظفح رد ییازسب ریثأت دناوت یم هک تسا ییاتسور یاه هاگتنوکس ثداوح اب هلباقم

 هب رادیاپ هعسوت و حناوس تیریدم یاه هاگدید و اه هیرظن ،هزورما .دشاب هتشاد ینارحب طیارش رد نینکاس ناج ظفح
 زا یکی یروآ بات ،ناققحم زا یرایسب رظن هب ،ور نیازا .دنتسه یعیبط تارطاخم ربارب رد روآ بات عماوج داجیا لابند
 زا هدافتسا اب عماوج تیوقت یارب یهار یروآ بات ،هزورما .تسا یرادیاپ هب ندیسر یارب تاعوضوم نیرت مهم
 لکش نآ دروم رد یتوافتم یشجنس یاه لدم و اه صخاش ،اهدرکیور ،اه فیرعت و دوش یم حرطم اه نآ یاه تیفرظ
 هاگتنوکس دراوم زا یکی ناونع هب ییاتسور یاه هاگتنوکس هزورما .(1 :1191 ،یدمحم و قلطم یدیعس) تسا هتفرگ
 هنوگ نیا ربارب رد یگدامآ ییاناوت ینعم هب یروآ بات .دنراد رارق یناسنا و یعیبط فلتخم یاه نارحب ضرعم رد یرشب
 یاه هاگتنوکس رد نارحب هنیهب تیریدم یلصا دیلک ،نآ یبایزرا و تسا نارحب تیریدم رد دیدج میهافم زا تارطاخم
 .(1191 ،ناراکمه و نایرهاط) دوش یم بوسحم ییاتسور
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 رییغت .دنا هدرک لتخم ار ییاتسور یاه هاگتنوکس یگدنز یرامش یب یطیحم یاهدادخر و ثداوح ،خیرات لوط رد
 ار ییاتسور یاه هاگتنوکس قنور یا هدنیازف روط هب یناسنا یاهزاسو تخاس ینیرفآرطخ و هلزلز ،اوهو بآ دیدش
 اب هدش نییعت شیپ زا و نودم یزیر همانرب دنمزاین یطیحم تارطاخم نیا اب هلباقم نکیل .دننک یم دیدهت شوختسد
 اب هجاوم رد ییاتسور یاه هاگتنوکس عماوج فاطعنا و یروآ بات نازیم شجنس و یریذپ بیسآ شهاک فده
 عماوج ندومن ریذپ فاطعنا ددصرد هنارگن هدنیآ یدرکیور اب لماعریغ دنفادپ نیب نیارد .دشاب یم تارطاخم
 ییاتسور یاه هاگتنوکس یحارط زا یشخب دیاب ایالب یریذپرطخ شهاک و یروآ بات .دشاب یم ییاتسور یاه هاگتنوکس
 یترورض کیژتارتسا یزیر همانرب کی هئارا و نیودت نکیل .دشاب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاه یژتارتسا و
 شهاک یدیلک یاه تیولوا ات دهد یم ناکما یلحم عجارم هب کیژتارتسا یزیر همانرب دنیارف .دوب دهاوخ ریذپان بانتجا

 و کیژولونکت ،یداصتقا ،یناسنا) یعبانم هچ دننیبب و دننک زکرمت اه نآ یور رب ،هدرک ییاسانش ار ایالب یریذپرطخ
 ار دوخ فعض و توق طاقن دناوت یم یزیر همانرب دنیارف یط رد اتسور .دشاب یم سرتسد رد یلحم روط هب (یعیبط
 رظندم ار دریگ رارق یگدیسر دروم یلمع و یعقاو جیاتن لوصح یارب دیاب هک یجراخ روتکاف هنوگره و هدرک یبایزرا
 و اه هفلوم هب هجوت اب یروآ بات نازیم شجنس نیب نیارد .دبای تسد شیوخ یروآ بات یوگلا نییبت هب و دهد رارق
 عوقو زا لبق و هدش هداد صیخشت تارطاخم عون اب ههجاوم رد ...و یطیحم تسیز ،یداهن ،یعامتجا - یداصتقا داعبا
 .(2191 ،ناراکمه و دمحاروپ) دوش یم هدیجنس عماوج یروآ بات نازیم تارطاخم
 ات هدیدرگ بجوم ناهج فلتخم طاقن رد حناوس نیا زا یشان تافلت و تاراسخ داجیا و یعیبط حناوس زورب هزورما
 عماوج هک یروط هب دوش لیدبت ینتفای تسد اما تدمزارد شلاچ کی هب ،ییاتسور یاه هاگتنوکس ندومن رت نمیا
 زا یدودح ات هک دنا نآ رب یعیبط تارطاخم عوقو نامز رد نارحب زا شیپ تیعضو هب عیرس تشگزاب یارب ییاتسور
 اب اتسور و عماوج تیوقت یارب مهم یهار نآ بسانتم یوگلا نییبت و یروآ بات ،نایم نیا رد .دنهاکب هدراو تاراسخ
 یارب یساسا تامادقا زاس هنیمز یعامتجا-یداصتقا دعب ظاحل هب رما نیا هک ؛تساهنآ یاه تیفرظ زا هدافتسا
 و یشزومآ طیارش دوبهب عبت هب و تیعمج شیازفا ،یدمآرد تیعضو دوبهب ،دیدج لغاشم داجیا ،اتسور رد ینیرفآراک
 یاه هاگتنوکس یهدناماس ظاحل هب اتسور رد یدبلاک و ییاضف تامادقا یارب ار طیارش یفرط زا و ددرگ یم یتشادهب
 هنیمز رد .ددرگ یم ...و طیارش رب قبطنم و یموب حلاصم زا رتشیب هدافتسا و نارگشدرگ یدورو شیازفا ،ییاتسور
 بسانتم یاهداهن داجیا ،تیعمج شیازفا تهج هب اتسور رد زاسو تخاس شیازفا ببس مه یتیریدم-یداهن طیارش
 زین یرایهد و یمالسا یاهاروش تیلاعف طیارش و هدش ... و هاگشزرو ،کناب تسپ ،ینواعت تکرش نوچمه اتسور رد
 رد صوصخ هب اه نآ نیرت مهم زا هک دنک یم دیدهت ار ییاتسور عماوج یددعتم تارطاخم هزورما .ددرگ یم مهارف
 ناتسرهش زدهد شخب ییاتسور یاه هاگتنوکس ،ور نیازا .تسا ... و رابغودرگ و هلزلز ،یلاسکشخ ،لیس روشک برغ
 زین و یطیحم تارطاخم یاه نوناک ریسم رد نتفرگ رارق هب هجوت اب ییاتسور یاه هاگتنوکس زا یرایسب دننامب مه هذیا
 یطیحم تارطاخم عوقو زا یشان تارطخ ضرعم رد و ساسح قطانم هلمجزا ،نآ فارطا رد ییاه نوناک نینچ دوجو
 هک دراد دوجو شخب نیا رد یددعتم یریاشع و ییاتسور یاه هاگتنوکس یفرط زا و تسا (هلزلز -درگزیر– لیس)



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 113 339 

 فلتخم داعبا رد ار یراوگان رایسب تاریثأت ینونک طیارش رد هک تشاد دهاوخ ورشیپ ار یشلاچ نینچ دوز ای رید
 تالیطعت ،یزرواشک تادیلوت شهاک رد یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا ثحبم رد صوصخ هب مدرم یگدنز
 نیا هلمج زا... و اه نآ اب هلباقم یارب فازگ یاه هنیزه ،یتعنص یاهدحاو نامدنار شهاک ،یمسرریغ و دح زا شیب
 رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات یوگلا نییبت تیاهنرد و نارحب تیریدم و بیسآ شهاک اذل .دشاب یم دراوم
 هدنیآ رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یارب یروآ بات بسانتم یوگلا نییبت مدع و تسا یرورض و مزًال تارطاخم ربارب
 دناوت یم لصاح جیاتن .ددرگ یم ددعتم یاه یرامیب و رتشیب یلام و یناج تافلت ،اه هاگتنوکس نیا لالحمضا زاس هنیمز
 دیفم لوئسم یاهداهن زا یرایسب و ییاتسور یشخب ناوت هزوح و نارحب تیریدم یزیر همانرب رما ناراکردنا تسد یارب
 .دوش عقاو
 هدافتسا دروم دناوت یم نآ زا لصاح جیاتن هک تسناد یا هعسوت – یدربراک شهوژپ عون کی ناوت یم ار شهوژپ نیا
 طاقن راوناخ ناتسرپرس هیلک لماش شهوژپ دروم یرامآ هعماج .تسا یلیلحت -یفیصوت هعلاطم شور .دریگ رارق
 یمرفن 9449 دادعت هب هذیا ناتسرهش عباوت زا زدهد شخب رد رقتسم یاتسور 00 دادعت هب راوناخ 40 یًالاب ییاتسور
 رازبا .دندش باختنا سرتسد رد یفداصت هویش هب رفن 109 دادعت هب نارکوک لومرف ساسا رب هنومن مجح .دنشاب
 و یعامتجا- یداصتقا یروآ بات ،یعیبط - یطیحم یروآ بات ریغتم راهچ رد لاوس 41 یاراد همانشسرپ شهوژپ
 هدیسر هطوبرم دیتاسا دیئات هب یروص نآ ییاور هک دشاب یم ییاضف – یدبلاک یروآ بات ،یتیریدم - یداهن یروآ بات
 زا اه هداد لیلحتو هیزجت تهج .تسا هدش عقاو دیئات دروم 11/4 نازیم هب خابنورک یافلآ ساسا رب زین نآ ییایاپ و
 .تسا هدش هدافتسا SPSS22 رازفا مرن اب نمدیرف و نوسریپ ،تست یت یاهنومزآ
  یرظن ینابم
 یناکدوک یلوط هعلاطم هب ناور یاه بیسآ یسانش ببس هب دنم هقالع ناکشزپ ناور و ناسانشناور 4111 ههد زا
 رطخ رد (ینرفوزیکسا دلاو کی نتشاد لاثم یارب) صاخ کیژولویب لماوع لیلد هب دش یم ینیب شیپ هک دنتخادرپ
 هک هدش یروآ بات مان هب یموهفم هئارا هب رجنم ناکدوک نیا زا یخرب یعیبط درکلمع ی هدهاشم .دنشاب یناور بیسآ
 رب ،یروآ بات دروم رد نیتسخن یاه هیرظن روط نیمه .ازرطخ تفاب کی رد بسانم درکلمع نتشاد یانعم هب
 ،ناراکمه و 1گناچ) دنتشاد دیکأت یگدنز تامیالمان و بئاصم اب هجاوم رد تبثم یاهدمایپ اب طبترم یاه یگژیو
 نًالاسگرزب اب طباور و دمآراک سرادم دننام ینوریب یتظافح لماوع اهدعب اه شهوژپ زا هتسد نیا .(119 :3140
 یاهریغتم زا لکشتم دعب دنچ یا هزاس ار یروآ بات یاه هیرظن .دنتشاد رثؤم ،یروآ بات دوبهب رد زین ار رگ تیامح
 ندمآ رانک .دنناد یم هلئسم لح تراهم لثم صوصخم یاه تراهم اب هارمه تیصخش و جازم دننام ،یتشرس
 یا هزوح ناونع هب یروآ بات .دوش یم هدربمان یروآ بات راوشد یاه تیعقوم و از سرتسا لماوع اب درف زیمآ تیقفوم
 و تفرشیپ ثعاب و دزادرپ یم یدرف نیب و یدرف یاه یدنمناوت فشک و هعلاطم هب ریخا یاه لاس رد رادفرطرپ

                                                           
1 Chang 
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 اب یگدنز هک دنرواب نیا رب و دنراد ار تیعقاو شریذپ تردق روآ بات دارفا .ددرگ یم یراوشد طیارش رد تمواقم
 .(21 :1440 ،1کلفآ) دنوش میلست تالکشم لباقم رد دنهاوخب تسا نآ زارت انعم
 ییاتسور یروآ بات یاه لدم و اهریغتم ،داعبا
 و طسب هب و تسا یرگن هدنیآ یعون ،تارطاخم ربارب رد ییاتسور هعماج شنکاو ندوب ایوپ لیلد هب یروآ بات
 بات شیازفا ،تروص نیا رد .دنکیم کمک زین رییغت و تیعطق مدع اب ییورایور یارب یتسایس یاهشنیزگ شرتسگ
 و اهیگژیو .دوش هعماج رادیاپ تشیعم و یراگزاس تیفرظ شیازفا داجیا هب رجنم دناوتیم تارطاخم ربارب رد یروآ
 ای ندمآ رانک ،تمواقم تیفرظ هرابود یهدنامزاس ،رییغت یاه هناتسآ لماش ار روآ بات ییاتسور عماوج یلصا یاهلدم
 رد یریگمشچ تارییغت ،هزورما .دنا هدرک نایب نآ اب قیبطت و یریگدای یارب هدشدراو شنت و کوش زا سپ دوبهب
 شیازفا تمس هب " یریذپبیسآ" شهاک رب فرص زکرمت زا بلاغ هاگدید هکیروط هب ،دوشیم هدید تارطاخم هب شرگن
 هب دیاب تارطاخم شهاک یاهه مانرب ،شرگن نیا ساسا رب .تسا هدرک ادیپ رییغت تارطاخم ربارب رد " یروآ بات"
 بات موهفم هب تارطاخم تیریدم و یزیر همانرب هریجنز رد و هدوب روآ بات عماوج یاهیگژیو تیوقت و داجیا لابند
 .(011 :1191 ،ناراکمه و یشلاط) دننک هجوت زین یروآ
 رظن هب هک یدارفا یگدنز رد تبثم تفرشیپ کرد ی هتفهن تیمها رب دیکأت اب یروآ بات هنیمز رد قیقحت ناماگشیپ
 هس نونکات .دنا هتخاس دعاقتم یروآ بات دروم رد رتشیب هعلاطم یارب ار نادنمشناد ،دنا هدرک هبلغ تالکشم رب .دسر یم

 یریگ لکش لاح رد زین نایرج نیمراهچ و دراد دوجو رشب تفرشیپ رد یروآ بات دروم رد قیقحت و هعلاطم نایرج
 سکع فلتخم دراوم رد رطخ و راوگان طیارش ربارب رد هک یدارفا نایم توافت نییبت و فیصوت رب لوا نایرج .تسا
 هک یعبانم و طباور ،دارفا یراگزاس و تابث زا یا هظحالم لباق رادقم نایرج نیا .دش زکرمتم دنداد یم ناشن لمعلا
 دوخ زا یدعب یاه نآیرج رد ار دوخ رثا یتظفاحم لماوع نیا و تسا هتخاس راکشآ ار دنک یم ینیب شیپ ار یروآ بات
 هدش زکرمتم اهدنیآرف یور رب ،یروآ بات هب طوبرم یاهریغتم ای لماوع فیصوت زا رتارف مود نایرج .تسا هداد ناشن
 نیا .دریذپ یم تروص ،دماجنایب یروآ بات هب تسا نکمم هک یا هژیو یاهدنیآرف کرد و نییعت فده اب و تسا

 دهد یم همادا قیقحت عون نیا هب یکیژولویبرون یاهدنیآرف و لیلحت ی هناگدنچ حوطس هب دایز هجوت دوجو اب نایرج
 .(41 :4191 ،ناراکمه و یریما)
 ،دمآراک و دیفم تیبرت نوچمه ،هلخادم قیرط زا یروآ بات اب طوبرم یاه هدیا نومزآ یارب ییاه شالت اب موس نایرج
 تفرشیپ لابند هب یروآ بات مراهچ نایرج هب طوبرم تاعلاطم .دش زاغآ ییارجا یاه تراهم ًااریخا و هسردم یریگرد
 هب رجنم هک تسا یا هدیچیپ یاهدنیآرف رتهب کرد یارب رامآ و باصعا یسانشراتفر تفرشیپ ،اه نژ ی هعلاطم عیرس
0 ،ناراکمه و 0رناک) دنوش یم یروآ بات  یارب یریذپ فاطعنا شقن مراهچ نایرج تاعلاطم ،لاثم ناونع هب .(140 :914
 لکش شقن و دشر و تفرشیپ رد راوگان طیارش ای رطخ یا هطساو یاه شقن ناونع هب ار فلتخم یاه هویش هب شزادرپ
 ایآ هکنیا ،دننک یم هراشا تافیصوت نیا هک هنوگ نامه .دنا هداد رارق یسررب دروم ار یروآ بات رد یبصع یریذپ
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 دراد یرامآ ی هعماج ای یصخش تیهام هب یگتسب دوش هتفرگ رظن رد داد نورب کی ای دنیآرف کی ناونع هب یروآ بات
 نوچمه از سرتسا طیارش رد دارفا لمحت تردق ًاًالومعم یروآ بات هب یلوحت دید اب نیققحم .دراد سرتسا هب التبم

 و دنهد یم رارق هعلاطمدروم ار یراتفردب و یهجوت یب ،نیدلاو ینهذ یاه یرامیب ،یعامتجا یداصتقا یاهررض
 فرط زا .دنشاب هتشاد رظن رد یلوحت و ینامز دنیآرف کی ناونع هب ار یروآ بات هک دراد دوجو ناکما نیا نیاربانب
 هب هدش نییعت داد نورب ناونع هب یروآ بات ،میریگ یم رظن رد ار یلاسگرزب نارود رد سرتسا ریثأت هک ینامز ،رگید
 :1191 ،ناراکمه و ینیما) دوش یم هتفرگ رظن رد هاتوک ی هرود کی رد ًاًالومعم هژیو ی هثداح کی هب درف خساپ ی هلیسو
02). 
 نیا ،یروآ بات دروم رد هدش رکذ یاه توافت مغریلع هک دندقتعم (4140) 1ونانوب و ینیسنام ،تاظحالم نیا ساسا رب
 اهدربراک توافت نیا .دنروآ یمن دوجو هب یروآ بات یتایلمع کرد رد ار یرادانعم یاه توافت ،توافتم تایبدا
 دارفا یور رب هعلاطم نامز و هعلاطم دروم یرامآ ی هعماج نایم توافت تسخن ی هلحرم رد (داد نورب لباقت رد دنیارف)
 ی همه هکنیا لامتحا مه یلو ،دشاب ریگارف ًاابیرقت یروآ بات تسا نکمم هچرگ .دنهد یم ساکعنا ار سرتسا یاراد
 فیعضت ای تیوقت سرتسا ربارب رد ار یروآ بات هک یطیحم لماوع هکنیا مه و میشاب روآ بات هزادنا کی هب ام
 و یریذپ فاطعنا ،ینورد ناوت رظن زا اه نآسنا .تسا کدنا ،دنشاب هدش میسقت مدرم نیب رد یواسم روط هب ،دننک یم
 ای ناور تمالس ریثأت هب اه شهوژپ زا یرامش ،یروآ بات یاهدمایپ هنیمز رد .دنا توافتم تالکشم ربارب رد لمحت
 هک دندیسر هجیتن نیا هب (3440) 0گناژ وی نینچمه .دنا هتشاد هراشا یگدنز زا تیاضر رب یناجیه تالکشم شهاک
 تبثم لوحت ای تبثم یراگزاس .تسا ینیب شوخ و تمواقم ،یتخسرس رصنع هس لماش نیچ گنهرف رد یروآ بات
 لامعا ماجنا) ینوریب درکلمع ای (تشادهب ،شسر ،یتخانش ناور یتسیزهب) ینورد درکلمع حالطصا رد دناوت یم

 رتهب مهف .دوش فیرعت ،تیقفوم و یداش دننام ییاهزیچ بیکرت ای (هعماج رد یراکمه ،راک لحم و هسردم رد بوخ
 .دشاب دنمدوس یلاسگرزب رد یروآ بات ءاقترا یارب تالخادم یحارط رد رتشیب تسا نکمم یقابطنا عبانم و یراگزاس
 هدافتسا و هتخاس سرتسا هرود لوط رد هک تسا یعبانم ای اهوگلا لماش ،یروآ بات یجیورت لماوع ای ،یقابطنا عبانم
 .(11 :4140 ،ناراکمه و 9ناراب) دنوش یم
 دیکات ریذپ بیسآ لماوع و رطخ لامتحا یزاس ناهنپ ،رامیب ییاناوت لثم ییاهریغتم رب یروآ بات هتشذگ تاقیقحت رد
 بات یارب یدرکلمع هزوح هس (1440) 0نسلواپ و سورتآ ،لاروا یوس زا هدش هئارا یاه لدم قبط رب .تسا هدش
 :تسا هدش زکرمت اه نآ رب و فیرعت یروآ
 .دوش یم ضرف رطخ لامتحا و تامیالمان یفنم تاریثات لباقم رد دارفا ینیب شیپ ییاناوت ای یتیصخش یگژیو کی ناونع هب یروآ بات-1

 ای (...و فیاظو رد تیقفوم یلیصحت تفرشیپ ،یرادنپ دوخ ،تبثم کرد لثم) یناور تمالس ای تبثم یحور تیعضو کی-0
 .ددرگ یم فیرعت رطخ لامتحا ای دوجو مغریلع یناور یحور یرامیب نادقف
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 فیرعت نیا .دنک یم رییغت نامز لوط رد و هتشاذگ ریثات ینوماریپ و یدرف یاهریغتم نیب شنک رب هک ایوپ دنیارف کی-9
 هجوت دروم یلبق فیراعت زا شیب یروآ بات داجیا یطیحم اب یدرف یاه یگژیو قیفلت و ریگارف بوچراهچ لیلد هب
 .تسا
 دنک یم یفرعم ریز لماع 1 زا یبیکرت ار یروآ بات نسردناه  نآن
 هنانابرهم تیامح یزاس مهارف •
 یراودیما شیازفا یارب یزاس طابترا و یحارط •
 رادانعم تکراشم یارب یزاس تصرف •
 یعامتجا یاه دنویپ رد یگنهاشیپ •
 راگزاس و فافش یدنبزرم •
 .(09 :1140 ،1وتاوک) یگدنز یاه تراهم شزومآ •
 و ولیقت :تشاد هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هک تسا هتفریذپ تروص یددعتم تاقیقحت شهوژپ عوضوم هنیمز رد
1) ینامحر  ناتسرهش) ارس همشچ ناتسهد :یدروم هعلاطم ییاتسور داصتقا یروآ بات یبایزرا هب یا هلاقم رد (319
 نایم رد ار طیارش نیرتهب یزرواشک شخب رد عونت هک دهدیم ناشن جیاتن هک تسا هتخادرپ یفیصوت هویش هب (طوش
 اب تامدخ شخب یراگزاس رظن زا .دراد رارق طیارش نیرتدب رد زین یتعنص عونت رظن زا ناتسهد .دراد اه هفلوم مامت
 شخب رد طیارش نیا نینچمه و دراد یبولطم طیارش رد هیلوا عبانم هب یسرتسد و همیب زا نازرواشک هدافتسا هب هجوت
 هدافتسا هب هجوت اب تعنص شخب رییغت ظاحل زا .تسا فیعض تعنص یراگزاس یلو تسا مکاح زین یزرواشک
 هطبار یسررب هب یا هلاقم رد (1191) یدروجًال و یعراز .دراد یبوخ طیارش ...و روتکارت ریظن یلیاسو زا ناییاتسور
 یگتسبمه-یفیصوت هویش هب قیقحت ماجنا شور هک تسا هتخادرپ دمآرد عیزوت اب ناریا داصتقا یروآ بات حطس نیب
 زا ریغتم ود نیا نیب طابترا هاگنآ .تسا دمآرد عیزوت زا یعبات یداصتقا یروآ بات هک دراد نآ زا ناشن جیاتن و هدوب

 عیزوت هچ ره ینعی ؛دراد سوکعم هطبار یروآ بات اب دمآرد عیزوت هک دهد یم ناشن جیاتن دش دروآرب نویسرگر قیرط
 فده اب دمآرد عیزوت یاه تسایس زا هدافتسا .تفای دهاوخ شیازفا یداصتقا یروآ بات ،دوش رتلداعتم روشکرد دمآرد
 یمیظع .تشاد دهاوخ یداصتقا هعسوت تمس هب روشک عیرس تکرح رد یمهم شقن یداصتقا یروآ بات شیازفا
 کی هقطنم :یدروم هعلاطم) یداصتقا -یعامتجا یروآ بات نازیم شجنس هب یشهوژپ رد (1191) ناراکمه و یلمآ
 لیلحت هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن و هدوب یلیلحت-یفیصوت هویش هب قیقحت ماچنا شور هک دنا هدرک تردابم (نیوزق
 یا هنومن کت یت نومزآ زا هدافتسا اب نینکاس هاگدید ساسا رب یروآ بات یاه هفلوم زا کی ره اب طبترم یاه هیوگ
 نازیم یداصتقا یروآ بات اب هسیاقم رد هک 22/40 یعامتجا یروآ بات هک تسا نآ رگنایب جیاتن .تسا هدش ماجنا
 ترابع هب ؛تسا اه هتفای ندوب راد انعم نیبم (444،4) هدش هبساحم یرادانعم حطس نینچمه .دهد یم ناشن ار یرتًالاب
 یاتب اب یعامتجا لماع هک دهد یم ناشن ریسم لیلحت جیاتن .دراددوجو نینکاس ینهذ شرگن نیب رادانعم یقفاوت رگید
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 رد (2191) تایب و یمالسًالا خیش .تسا هتشاد هنومن هعماج یروآ بات نازیم رب ار میقتسم رثا نیرتشیب 4/412
 هیحان ی 0 هلحم :یدروم ی هعلاطم هلزلز و یطیحم تارطاخم لباقم رد رهش یاه هلحم یروآ بات یسررب هب یشهوژپ
 مامت شهوژپ نیا یراما هعماج و هدوب لیلحت-یفیصوت تروص هب قیقحت شور هک دنا هدومن مادقا انزا رهش ی 1
 و انزارهش یزکرم هدودحم ینوریب و ینورد طیحم ادتبا شهوژپ نیارد تسا انزارهش یاه هلحمرد نکاس یاهراوناخ
 طاقن یسررب هب هیلوا یاهدربهارزا هدافتسااب هک تسا هتفرگرارق یبایزرادروم یرهش یروآ باترد راذگریثات لماوع
 دراومزا کیره ییاسانش تهج هک تسا هتفرگرارق نیودتدروم swot زاهدافتسااب اهدیدهت و اه تصرف فعض توق
 یاه هبنج هلحم یزاسروآ بات یاه هنیمز لیلحت نوچمه یلماوع ینادیم تاقیقحت و یا هناخباتک تاعلاطمزا هدافتسااب
 دهدیم ناشن جیاتن دریگیمرارق یبایزرادروم یرهش تیریدم و یماظن یاه هبنج یعامتجا یاه هبنج ییاضف یدبلاک
 لیلد هب نینچمه درادرارق یدبلاک یروآ بات رظنزا 1 ی هیحانود هلحم تیعضو نیرتدبرد یدبلاک یروآ بات رظنزا
 و اه هلحمریاسرد یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس یارب شهوژپ نیا بوچراچزا ناوتیم ییارجا تیلباق نتشاد
 ساساربرهش یدبلاک یکیزیف تفاب یروآ بات نازیم یسررب شهوژپ نیا ماجنازا فده درک هدافتسا یرهش یحاون
 نییا دافم قیقد تیاعر و اهانب لماک یزاس مواقم دوب دهاوخ صوصخ نیارد دارفا یعامتجا شقن و یرهش تیریدم
 یروآ بات نازیم یبایزرا هب یقیقحت رد (2191) یناتسین یفوص و اناوت .تسا هتفرگرارق رظندم شهوژپرد 4410 همان
 یاه صخاش یبایزرا و لیلحت ته هک دنا هدرک مادقا نارهت سوریس هلحم :هعلاطم دروم هنومن یرهش هدوسرف تفاب رد
 نیدب و هدوب یلیلحت-یفیصوت تروص هب قیقحت ماجنا شور و تسا هدش هدافتسا ناسانشراک رظن زا هدمآ تسدب
 هدش هتفرگ هرهب یروآ بات ثحبم رد هلحم راتخاس رد دوجوم فعض طاقن یدنب تیولوا یارب AHP شور زا روظنم
 ار تیولوا نیرتشیب 341.4 یدبلاک دعب ناسانشراک رظن یبایزرا رد هک دوب دعب 0 لماش شجنس دروم داعبا .تسا
 بسک ار 004.4 اه تخاسریز و 041.4 تارطاخم شهاک 100.4 یداصتقا -یعامتجا داعبا نآ زا سپ دومن بسک
 لماوع سوریس هلحم یروآ بات هب یبایتسد رد عوضوم نیرت مهم هک دهد یم ناشن لیلحت زا لصاح جیاتن .دندومن
 ،یداصتقا -یعامتجا دعب رد .دنراد یمهم رایسب شقن یسرتسد هکبش و انب ماکحتسا نایم نیا رد هک دشاب یم یدبلاک
 و نارحب تیریدم زین تارطاخم شهاک دعب رد یفرط زا .دنشاب یم یلصا یاه تیولوا یعامتجا هیامرس و تینما
 رد یروآ بات یارب مزًال هنیمز داجیا رد ییازسب شقن هک دنتفرگ رارق یزیر همانرب لوا تیولوا رد یدنورهش شزومآ
 و زاروس .تسا هدش هئارا سوریس هلحم هدوسرف تفاب رد یروآ بات شیازفا روظنم هب یتاداهنشیپ نایاپ رد .دراد هلحم
 هزادنا یارب یبوچراچ هئارا هب ییاتسور یریذپ فاطعنا صخاش یوس هب ناونع اب یشهوژپ رد (1140) 1ناراکمه
 و ییاتسور یروآ بات یاهصخاش فیرعت سپس و دنا هتخادرپ یفیصوت شور ساسا رب ییاتسور یروآ بات یریگ
 بلغا هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هتخادرپ یدروم هنومن ناونع هب ایناپسا یناتسا زکارم رد نآ دربراک
 شهاک دننام یتامادقا دیاب ییاتسور یروآ بات هب ندیسر یارب ،نیاربانب ؛دنراد هلصاف ییاتسور یروآ بات زا اهاتسور
 رد ار یلحم داصتقا هب ندیشخب عونت و نادنواتسور تکراشم یاضف داجیا ،یلحم تراجت جیورت ،عبانم فرصم

                                                           
1 Suarez, et. al 
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 و تسا هتخادرپ ییاتسور ماظن رد یروآ بات یسررب هب یقیقحت رد (0140) 1پورا .داد شیازفا هعلاطم دروم یاهناکم
 طباور و اهتیصاخ زا یشان ییاتسور ماظن کیرد یروآ بات هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب یلیلحت یا هویش ساسا رب
 اب قابطنا و شنکاو هب رداق هک ییاهاتسور روآ بات یاهاتسور ،ورنیا زا .تسا یاتسور ماظن نآ فلتخم ءازجا نیب

 ییاتسور ماظن هدنزاس یدیلک ءازجا راهچ مامت رد دنم ماظن ِیرییغت و هبناجدنچ هلخادم - ۀجیتن دنتسه ریغتم طیارش
 ،میلقا رییغت هلیسو هب هدمآدیدپ یاهشلاچ یسانشزاب فده اب هک دنتسه اه متسیسوکا و شناد ،اهداهن ،تخاسریز ینعی
 رد (1140) ناراکمه و 0رلوم .تسا هدمآ دیدپ ریخا یاهلاس رد ،یداصتقا دوکر و عیرس ینیشناتسور ،راوگان عیاقو
 یاه هداد زا هدافتسا اب ،لیس ربارب رد ار یلیش رد وگایتناس یاهاتسور یقرش شخب ریذپ بیسآ قطانم ادتبا یشهوژپ
 زا هدافتسا اب سپس و ییاسانش اهاتسور و یلحم ناگدنریگ میمصت یاه هاگدید ،نینچمه و یرامشرس و یناکم
 و نیمز زا هدافتسا رد ییاتسور نازیر همانرب و یلحم ناریدم یارب ار بسانم یاهراکهار ،رثؤم یاهریغتم و اهرایعم
 یروآ بات نازیم رگناشن جیاتن و هدوب یلیلحت-یفیصوت هویش هب قیقحت شور هک دندرک هئارا اتسور هدنیآ هعسوت
 یروآ بات یسررب هب یا هلاقم رد (1140) 9وکنکیل .دشاب یم یطیحم تارطاخم ربارب رد ییاتسور قطانم طسوتم
 ییاتسور یروآ بات باب رد تاعلاطم و یسررب هک دراد نآ زا ناشن جیاتن هک دنا هدرک مادقا یفیصوت هویش هب ییاتسور
 و شرگن هب هجوت اب هعلاطم ره و تسا یسررب لباق نوگانوگ تاهج زا یروآبات هک تسا تیعقاو نیا رگناشن
 دقتعم وکنچیل هنومن ناونع هب .تسا هدرک هئارا یروآ بات زا یفیراعت ،دزادرپیم عوضوم هب هیواز نآ زا هک یهاگدید
 هب یقیقحت رد (1140) 0ردینآ .دوش یم یرادیاپ هب رجنم هدرتسگ روط هب هک تسا یتبثم یگژیو یروآ بات هک تسا
 ساسا رب و تسا هدرک مادقا یطیحم یاه نارحب یانبم رب ییاتسور یاه متسیس رد نآ شقن و یروآ بات یسررب
 نودب گرزب یاهنارحب ربارب رد تمواقم ینعی یروآ بات هک تسا هتفای تسد هجیتن نیا هب لیلحت-یفیصوت یشور
 یلک تشادرب کی رد .نتشگرب یداع تلاح هب تعرس هب و ندید بیسآ یمئاد روط هب ای ندیشاپ مه زا ،نتفای رییغت
 کی تارثا زا یبایزاب و قابطنا ،بذج ،تمواقم رد ،رطخ ضرعم رد هعماج ای عامتجا ،متسیس کی ییاناوت ،یروآ بات

 رد (3440) 2رگربنکنارف .تسا یرورض یساسا یاهراتخاس یایحا و ظفح اب و دمآراک و عیرس تروص هب رطخ
 هب و تسا هتخادرپ نآ اب هلباقم یگنوگچ و ییاتسور یروآ بات ،یروآ بات یموهفم و یفیصوت یسررب هب یشهوژپ
 هجاوم یدایز یاهرطخ اب هراومه ،رشب تسد ۀتخاس نیرت هدیچیپ ناونع هب اهاتسور هک تسا هتفای تسد هجیتن نیا
 دوخ هارمه هک هدش یناوارف تالیهست ندمآ دیدپ بجوم ینیشناتسور هعسوت دشر هزورما هک یروط هب ،دنا هدوب
 .تسا هداد شیازفا ار ازنارحب لماوع

                                                                                                          هعلاطم دروم هدودحم
 لامش زا زدهد .دشاب یم هذیا ناتسرهش زدهد شخب ییاتسور یاه هاگتنوکس رب لمتشم رضاح شهوژپ یناکم ورملق

                                                           
1 ARUP, 
2 Muller 
3 Lichenko, 
4 UNIDR, 
5 Frankenberger 
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 هب برغ لامش و برغ زا ،دمحا ریوب و هیولیگهک ناتسا هب یقرش بونج زا ،یرایتخب و لاحم راهچ ناتسا هب یقرش
 و هقیقد 19 هجرد 19 ییایفارغج ضرع رد هقطنم نیا .دوش یم یهتنم کلمغاب ناتسرهش هب بونج زا و هذیا ناتسرهش
 هجرد 42 ات هیناث 30 و هقیقد 30 هجرد 42 ییایفارغج لوط و 193219 ات هیناث 19 و هقیقد 32 هجرد 19 ات هیناث 20
 .تسا هدش عقاو هیناث 09 و هقیقد 11

 
 .(8931 ،شهوژپ یاه هداد :عبنم)-هعلاطم دروم ییاتسور یاه هاگتنوکس تیعقوم-1لکش

  شهوژپ یاههتفای
 یفیصوت
 42 ات 10 ینس هزاب رد دارفا زا دصرد 0.39 نس ساسا رب ،لهاتم دصرد 13 و درجمدصرد 00 هدنوش شسرپ 109 زا

 هب ،دصرد 3.11 نازیم هب لاس 49 ات 40 هب قلعتم هزاب نیرتمک و لاس 40 ات 19 ینس هزاب رد دصرد 2.10 و هدوب لاس
 ،هدنهد خساپ تالیصحت نازیم دصرد نیرتًالاب تالیصحت ظاحل هب و درم دصرد 11 و نز دصرد 19 تیسنج ظاحل
 هک تسا رکذ لباق .دشاب یم دصرد 1 نازیم هب رتًالاب و سناسیل قوف نآ نیرتمک و دصرد 19 نازیم هب ملپید هب قلعتم
 .دنا هدومن همانشسرپ لیمکت هب مادقا ،هدنراگن یراکمه اب داوس یب دارفا

 یطابنتسا
 شهوژپ یاهریغتم تیعضو یسررب
 یرت عماج تخانش ات تسا هدش هتفرگ هرهب یا هنومن کت یت نومزآ زا شهوژپ یاهریغتم تیعضو یسررب یارب
 تیعضو رد صخاش مادک هک دوش صخشم و دوش کرد ییاتسور قطانم رد نآ فلتخم داعبا و یروآ بات هب تبسن
 .دراد رارق یرت بسانتمان تیعضو رد مادک و رتهب

 یعیبط-یطیحم لماوع-1
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 یعیبط-یطیحم ریغتم یارب یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن-1 لودج
 9 =نومزآ شزرا ریغتم

 دصرد 21 نانیمطا حطس رد نیگنایم زا فالتخا نیگنایم یرادانعم یدازآ هجرد رادقم t  یعیبط-یطیحم
 ًالاب نارک نییاپ نارک

11.109 340 .000 9.111 1.0209 1.0209 1.1213 

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و هدوب 11.9 نیگنایم نازیم نینچمه دشاب یم 109/11 ربارب نومزآ یسررب زا هدمآ تسد هب t رادقم 1 لودج ساسا رب
 یعیبط-یطیحم یروآ بات تیعضو ساسا نیا رب .دوش یم عقاو دیئات دروم (sig= 0.000) دصرد 21 نانیمطا حطس رد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد
 یتیریدم-یداهن لماوع-0

 یتیریدم-یداهن ریغتم یارب یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن -2 لودج
 9 =نومزآ شزرا ریغتم

 دصرد 21 نانیمطا حطس رد نیگنایم زا فالتخا نیگنایم یرادانعم یدازآ هجرد رادقم t  یتیریدم-یداهن

 ًالاب نارک نییاپ نارک

11.209 340 .00 9.14 1.1020 1.1109 1.1021 

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و هدوب 14.9 نیگنایم نازیم نینچمه دشاب یم 209/11 ربارب نومزآ یسررب زا هدمآ تسد هب t رادقم 0 لودج ساسا رب
 هب تیعضو رد یتیریدم-یداهن صخاش نیاربانب ؛دوش یم عقاو دیئات دروم (sig= 0.04) دصرد 21 نانیمطا حطس رد
 .درادن رارق یبوخ تیعضو رد اهریغتم رگید هب تبسن یلو دراد رارق یبوخ تبسن

 ییاضف-یدبلاک -3
 ییاضف-یدبلاک ریغتم یارب یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن-3 لودج

 9 =نومزآ شزرا ریغتم

 
 ییاضف-یدبلاک

t دصرد 21 نانیمطا حطس رد نیگنایم زا فالتخا نیگنایم یرادانعم یدازآ هجرد رادقم 

 ًالاب نارک نییاپ نارک
11.209 340 .444 9.01 1.21301 .0121 1.9020 

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و هدوب 01.9 نیگنایم نازیم نینچمه دشاب یم 209/11 ربارب نومزآ یسررب زا هدمآ تسد هب t رادقم 9 لودج ساسا رب
 ییاضف-یدبلاک یروآ بات تیعضو ساسا نیا رب .دوش یم عقاو دیئات دروم (sig= 0.001) دصرد 21 نانیمطا حطس رد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد
 یعامتجا-یداصتقا لماوع-4

 یعامتجا-یداصتقا ریغتم یارب یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن -4 لودج
 9 =نومزآ شزرا ریغتم
 
 یعامتجا-یداصتقا

t دصرد 21 نانیمطا حطس رد نیگنایم زا فالتخا نیگنایم یرادانعم یدازآ هجرد رادقم 
 ًالاب نارک نییاپ نارک

021.1 340 .001 9.901 1.0944 .203 0 1.0901 

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و هدوب 01.9 نیگنایم نازیم نینچمه دشاب یم 021/1 ربارب نومزآ یسررب زا هدمآ تسد هب t رادقم 0 لودج ساسا رب
-یداصتقا یروآ بات تیعضو ساسا نیا رب .دوش یم عقاو دیئات دروم (sig= 0.001) دصرد 21 نانیمطا حطس رد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یعامتجا
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 نمدیرف نومزآ ساسا رب یاه صخاش یدنب هبتر
 نومزآ زا اه نآ یدنب تیولوا و ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد ریگرد فلتخم یاه صخاش یسررب یارب
 .تسا هدش هتفرگ هرهب نمدیرف

 نمدیرف نومزآ ساسا رب یاه صخاش یدنب هبتر-5 لودج
 نیگنایم صخاش
 .991 یطیحم-یعیبط

 912. ییاضف-یدبلاک

 00.9 یعامتجا-یداصتقا

 91.9 یتیریدم-یداهن

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و لوا هبتر رد 91.0 نیگنایم اب یطیحم-یعیبط صخاش یریذپریثات نازیم هک ددرگ یم هدهاشم قوف لودج ساسا رب
 یروآ بات رد هک تشاد نایب ناوت یم نیاربانب ؛تسا هتفرگ رارق رخآ هبتر رد 91.0 نیگنایم اب یتیریدم-یداهن صخاش
 رد و ییاضف-یدبلاک لماوع سپس و دنا هتشاد یرتشیب یراذگرثا یطیحم-یعیبط لماوع ادتبا ییاتسور یاه هاگتنوکس
 .دنراد رارق یتیریدم-یداهن تیاهن

 
 .(8931 ،شهوژپ یاه هداد :عبنم)-اه صخاش زا کی ره نیگنایم-2 لکش

 نوسریپ نومزآ زا هدافتسا اب شهوژپ یاهریغتم نیب هطبار یسررب
 .تسا هدش هدافتسا نوسریپ کیرتماراپ نومزآ زا رگیدکی اب کی ره طابترا و یسررب دروم یاه صخاش نیب هطبار یسررب یارب

 نوسریپ نومزآ زا هدافتسا اب شهوژپ یاهریغتم نیب هطبار یسررب-6 لودج
  یطیحم-یعیبط یعامتجا-یداصتقا ییاضف-یدبلاک یتیریدم-یداهن

000.4 002.4 010.4 1 

  94.4 044.4 401.4 یطیحم-یعیبط

019 019 019 019 

190.4 129.4 1 010.4 

 94.4  244.4 14.4 یعامتجا-یداصتقا

019 019 019 019 

309.4 1 129.4 002.4 

 044.4 244.4  090.4 ییاضف-یدبلاک
019 019 019 019 

1 309.4 190.4 000.4 

 401.4 14.4 090.4  یتیریدم-یداهن

019 019 019 019 

 .1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نازیم اب یگنهرف-یعامتجا صخاش اب یطیحم-یعیبط صخاش نیب هک ددرگ یم هدهاشم قوف لودج هب هجوت اب
 صخاش نیب ،044.4 یرادانعم نازیم اب ییاضف-یدبلاک صخاش و یطیحم-یعیبط صخاش نیب ،94.4 یرادانعم
 .دراد دوجو هیوس ود رادانعم و تبثم هطبار ،244.4 یرادانعم نازیم اب یعامتجا-یداصتقا صخاش و ییاضف-یدبلاک
 ییاضف-یدبلاک یاه صخاش یراذگرثا زاس هنیمز یطیحم-یعیبط یاه صخاش ندوب بسانتم و یهارمه هک انبم نیا رب
-یدبلاک صخاش بسانتم یراذگرثا زین و ددرگ یم ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد یعامتجا و یگنهرف و
 .دوش یم زین یعامتجا-یداصتقا صخاش یراذگرثا زاس هنیمز ییاضف
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 11.9 نیگنایم و 444.4 یرادانعم نازیم اب یعیبط-یطیحم صخاش هک دیدرگ هدهاشم زین تست یت نومزآ تمسق رد
4 نازیم اب ییاضف-یدبلاک صخاش و  و 04.4 یرادانعم نازیم اب یتیریدم-یداهن صخاش ،01.9 نیگنایم و .444
 رارق یبولطم تیعضو رد ،01.9 نیگنایم و 144.4 یرادانعم نازیم اب یعامتجا-یداصتقا صخاش 14.9 نیگنایم
-یداهن صخاش و رتهب تیعضو رد رتشیب نیگنایم هب هجوت اب یعیبط-یطیحم صخاش تیعضو نایم نیا رد .دنا هتشاد
 و طیارش نیرت بولطمان رد یتیریدم-یداهن صخاش .دراد رارق بولطم رتمک تیعضو رد رتمک نیگنایم اب یتیریدم
 یریذپریثات نازیم هک دوب نآ رگناشن نمدیرف نومزآ جیاتن .دراد رارق طیارش نیرت بولطم رد یعیبط-یطیحم تیعضو
 رارق رخآ هبتر رد 91.0 نیگنایم اب یتیریدم-یداهن صخاش و لوا هبتر رد 91.0 نیگنایم اب یطیحم-یعیبط صخاش
 یطیحم-یعیبط لماوع ادتبا ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد هک تشاد نایب ناوت یم نیاربانب ؛تسا هتفرگ
 نومزآ جیاتن .دنراد رارق یتیریدم-یداهن تیاهن رد و ییاضف-یدبلاک لماوع سپس و دنا هتشاد یرتشیب یراذگرثا
 نیب ،94.4 یرادانعم نازیم اب یگنهرف-یعامتجا صخاش اب یطیحم-یعیبط صخاش نیب هک دوب نآ رگنایب نوسریپ

 صخاش و ییاضف-یدبلاک صخاش نیب ،044.4 یرادانعم نازیم اب ییاضف-یدبلاک صخاش و یطیحم-یعیبط صخاش
 و یهارمه هک انبم نیا رب .دراد دوجو هیوس ود رادانعم و تبثم هطبار ،244.4 یرادانعم نازیم اب یعامتجا-یداصتقا
 یعامتجا و یگنهرف و ییاضف-یدبلاک یاه صخاش یراذگرثا زاس هنیمز یطیحم-یعیبط یاه صخاش ندوب بسانتم
 یراذگرثا زاس هنیمز ییاضف-یدبلاک صخاش بسانتم یراذگرثا زین و ددرگ یم ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد
 .دوش یم زین یعامتجا-یداصتقا صخاش
 هدمآ تسد هب هبرجت هب هجوت اب نوماریپ طیحم طیارش و یعیبط-یطیحم صخاش هک تشاد نایب ناوت یم انبم نیا رب
 هک یقیبطت ساسا رب و دنک افیا ییاتسور یاه هاگتنوکس یروآ بات رد ار یساسا شقن تسا هتسناوت نایئاتسور طسوت
 طیارش و یناسنا یاهتلاخد یفرط زا و دنا هتشاد هنیمز نیا رد ار یروآ بات نیرتشیب ،دنا هتشاد طیارش نیا اب نایئاتسور
 ؛دیامن مهارف نایئاتسور یارب ار یروآ بات بسانتم طیارش تسا هتسناوتن هک تسا هدوب یا هنوگ هب یداهن و یتیریدم
 :دومن هئارا ار ریز تاداهنشیپ ناوت یم نیاربانب
 عقوم هب یروآ عمج قیرط زا اهاتسور تفاظن و تشادهب صوصخ رد اهیرایهد و اهاروش رتشیب تیدج و هجوت •
 .اهاتسور حطس بالضاف و اه هلابز
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 .اهاتسور حطس رد بسانم یسرتسد اب یمومع لقن و لمح ناگوان هعسوت و تیوقت •

 همه یسرتسد قح و تاعالطا رمتسم راشتنا و اهدادرارق و اهحرط اب هطبار رد یناسر عالطا یاه هناماس داجیا •
 .نآ هب نایئاتسور

 تارطاخم اب هلباقم رد صوصخ هب ییاتسور هعسوت یاهحرط رد نایئاتسور تکراشم شیازفا تهج یزاسرتسب •
 .ینانسا و یطیحم

 یاهنارحب شهاک هنیمز رد اهیرایهد و اهاروش یاهتیلاعف اب هطبار رد نایئاتسور زا رمتسم یهاوخرظن و یبایزرا •
 .یروآ بات شیازفا و یطیحم

 .یروآ بات هنیمز رد یا هرواشم روما ماجنا و نارحب تیریدم رد هژیو هب یتیریدم یاهتسپ رد نانز زا هدافتسا •

 .یروآ بات شیازفا یارب هطوبرم یاهداتس و نارحب تیریدم هندب رد سانشراک و صصختم یورین زا هدافتسا •

 یاه همانرب دروم رد عامجا هب ندیسر و اهاتسور نارحب تالکشم نایب یارب مدرم اب ناریدم تاسلج یرازگرب •
 .یئاتسور هعسوت

 .نایئاتسور یدمآرد و یلغش تیعضو دوبهب یاتسار رد مزًال یاهتخاسریز داجیا و اه همانرب هیهت •

 فافش داصتقا زا یرادروخرب و یداصتقا تامیمصت رد تابث و تحارص ،یزاس هداس ،یراذگ هیامرس تینما نیمات •
-یداهن یروآ بات شیازفا یارب یداصتقا یاه تیلاعف رد هعماج داحآ تکراشم ندناسر رثکادح هب فده اب یتباقردو
 .یعامتجا
  عبانم
 یاهراک هار هئارا و کناب نانکراک نایم رد یلغش یگدوسرف تیعضو یسررب .(4191) همطاف ،بغار و اضردومحم ،یدسا ؛یبتجم ،یریما

 .39-12صص ،(3)9 .یناگرزاب تیریدم .نآ تیعضو دوبهب

 و یروآ بات ،یگدنز زا تیاضر نیب یا هسیاقم یسررب .(1191) هللا تزع ،ازریمدرک هدازوکین و ثرمویک ،شخب حرف ؛همیهف ،ینیما
 .1-31 صص ،(1)1 ،یراتسرپ تیریدم همانلصف .اه شخب ریاس و هژیو یاه شخب ناراتسرپ یلغش یگدوسرف

 رد تازجعم ناتسهد :یدروم هعلاطم هلزلز رطخ ضرعم رد یاهاتسور یطیحم یروآ بات شجنس .(1191)ناراکمه و ؛دیمح ،یقرب
 .11-31 صص ،31 هرامش ،مشش لاس ،ییاتسور یزیر همانرب و شهوژپ ،(ناجنز ناتسرهش

 ههجاوم رد یرهش عماوج یروآ بات رب یشرگن و لماعریغ دنفادپ .(2191) دادادخروپ زانهب و یحتف یلع ؛یکلم ثرمویک ؛دمحا .دمحاروپ
 .روشک ترازو ،نارهت ،رادیاپ هعسوت و لماعریغ دنفادپ سنارفنک ،یطیحم تارطاخم و اه نآرحب اب

 ،(طوش ناتسرهش) ارس همشچ ناتسهد :یدروم هعلاطم ییاتسور داصتقا یروآ بات یبایزرا .(3191 ) ینامحر داشرف و ربکا یلع ،ولیقت
 یدربراک یملع عماج هاگشناد ،جرک ،یعیبط عبانم و تسیز طیحم ،یزرواشک یسدنهم رد نیون یاهشهوژپ یلم سنارفنک نیمود
 .اه یرادرهش یرایمه نامزاس

 ،نارهت سوریس هلحم :هعلاطم دروم هنومن یرهش هدوسرف تفاب رد یروآ بات نازیم یبایزرا .(2191) یناتسین یفوص انیم و یفطصم ،اناوت
 تکرش شهوژپ و شزومآ هورگ ،ناگرگ ،ناریا یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد یدیلک ثحابم یرسارس شیامه نیلوا
 .ناتسلگ ناتسا نایگنهرف هاگشناد ،سراپ رتسگوراب یسدنهم

 یزاس صخاش و یروآ بات یموهفم نییبت .(4191) شوایس ،نایاش ؛ربکا ،راکزیهرپ ؛یلع ،یرگسع ؛اضردمحم ،ییاضر ؛یبتجم ،نایعیفر
 .10-11 صص ،(0)21 ،یناسنا مولع سردماضف شیامآ و یزیر همانرب ،روحم عامتجا حناوس ،تیریدم رد نآ



 993 ...یروآ بات یاه صخاش یدنب هبتر و یبایزرا

 یللملا نیب سنارفنک نیمهد ،دمآرد عیزوت اب ناریا داصتقا یروآ بات حطس نیب هطبار یسررب .(1191) یدروجًال نسح و لوتب ،یعراز
 .تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،تشر ،تیریدم و داصتقا

 :یدروم ی هعلاطم هلزلز و یطیحم تارطاخم لباقم رد رهش یاه هلحم یروآبات ی سررب .(2191) تایب هرهاط و اضریلع ،یمالسًالا خیش
 و یزرواشک ،یعیبط عبانم تیریدم تیروحم اب کاپ یاه یژرنا و اضف ،نیمز یللملا نیب هرگنک نیمود ،انزا رهش ی 1 هیحان ی 0 هلحم
 .شناد حرط نایک تکرش ،نارهت ،رادیاپ هعسوت

 ربارب رد ییاتسور یروآ بات یاه صخاش یزاس یموب و نیودت .(1191) یقالخادیس رفعجدیس و یرفعج یفطصم ؛یفطصم ،یشلاط
 ،دزی ،رابغ ودرگ یاه نافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیمراهچ ،(زاوها یقرش بونج درگزیر نوناک :یدروم هعلاطم) درگزیر
 .دزی هاگشناد ینابایب و کشخ قطانم هدکشهوژپ - ناریا ینابایب قطانم لرتنک و تیریدم یملع نمجنا

 ،(درکرهش رهش :هعلاطم دروم) یعیبط تارطاخم درکیور اب یرش یروآ بات داعبا لیلحت و یبایزرا .(1191) ناراکمه و اسیرپ ،نایرهاط
 هاگشناد -دهشم رهش یمالسا یاروش ،دهشم ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب یلم سنارفنک نیمتشه و یللملا نیب سنارفنک نیلوا
 .دهشم رهش یمالسا یاروش یاه شهوژپ زکرم و یرادرهش -دهشم یسودرف

 .1 هرامش ،1 لاس ،هعسوت و اتسور همانلصف ،تکراشم رب دیکات اب هعسوت رد جیورت هاگیاج .(2191) دمحا ،یناتسورس یدباع
 یلم هرگنک ،(نیوزق کی هقطنم :یدروم هعلاطم) یداصتقا -یعامتجا یروآ بات نازیم شجنس .(1191) ناراکمه و لالج ،یلمآ یمیظع

 .سنارفنک یمیاد هناخریبد ،نارهت ،نیون یرهش یزیر همانرب و تیریدم

 و تیریدم یلم هرگنک ،یمورا رهش رد یداصتقا و یعامتجا یروآ بات یاه هفلوم لیلحت و یبایزرا .(1191) ناراکمه و ریما ،یموردم
 .سنارفنک یمیاد هناخریبد ،نارهت ،نیون یرهش یزیر همانرب

 رب دیکأت اب یلزنا ردنب ناتسرهش ییاتسور یحاون یگتفای هعسوت حوطس رب یلیلحت .(1191) یجالعتسا اضریلع و یرپ ،یهدنایم روپ یسوم
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