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 ناریا ،رهشمئاق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمئاق دحاو ،یتلود تیریدم هورگ یميي تئیه وضي

 یربط یبتجم
 ناریا ،رهشمئاق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمئاق دحاو ،یتلود تیریدم هورگ یميي تئیه وضي

 ارآ رهم هلادسا
 ناریا ،رهشمئاق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمئاق دحاو ،یتلود تی ریدم هورگ یميي تئیه وضي
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 هدیکچ
  نردسم و هتفرشيپ ياهرهش ناش اب بسانتم ،دنلب يهاگياج هب يبايتسد رد يريطخ يهفيظو يتلود ياهنامزاس ،زورما يناهج تباقر رد
 و ناريدم يگتسشنزاب يهرود نتفر الاب هب هجصت اب ،يرهش ياهنامزاس .دنراد يمهم رايسب شقن ناريدم ،اتسار نيا رد .دنراد هدهع رب
  لسيلد  هسب هتفرگ ترصص ياهيسررب قبط .دنشابيم قفصم ناريدم ينيزگياج و هعسصت يارب يزيرهمانرب دنمزاين ،رتديدج ناريدم دورو
 ،هجيتن رد .دصشيم يلاخ اهبصنم زا يدايز دادعت هنالاس ،يلعف ياهورين يگتسشنزاب اي ناريدم عيرس  يصعت ،ديدج ياههصرع دشر
  يارسب  نيصسن  ياسهدركيور تيمها نايم نيا رد .دشاب هتشاد يرثؤم يزيرهمانرب ،يلاخ ياهاج نيا ندرک رپ يارب تسا فظصم نامزاس
  ناريدسم ، اتسسار  نسيا رد و  هدسش  اسحا رتشيب زورهبزور ،يرورپنيشناج ياههمانرب نصچمه ،زاين درصم يهتسياش يناسنا يورين نيمات
 –    يفيسصصت قسيقحت  ور .دسشاب  يسم نارسهت يرادرهش رد يرورپنيشناج يصگلا هئارا شهو پ نيا زا فده .دنراد يمهم رايسب شقن
  .تسسا هدش هبحاصم اه نآ اب هک دنتسه يهاگشناد ديتاسا و ناسانشراک ،ناريدم هورگ هس شهو پ يرامآ هعماج .تسا هدصب يفاشتکا
  ور)  يسمک  ور و (  ناسينب هداد  ور و هبحاسصم زا  لسصاح  ياسههداد  کسيتامت ليلحت) يفيک ياه ور زا هدافتسا اب رصظنم نيدب
 ياراد  يرورسپ نيسشناج  صخسشم  ي تارتسسا  ندصسب اراد    لسماصع هسک داد ناسشن جياتن .تفرگ رارق ليلحت و هيزجت درصم (يلماع ليلحت
- نيسشناج  زال  طيارسش و  اسه تخاسسريز  نيماست ، نامزاسس رد  يرورسپنيشناج توررض نرد و يرورپنيشناج يصگلا رد رثا نيرتشيب
 .دندصب نارهت رهش يرادرهش رد يرورپنيشناج يصگلا نييعت رد يرتدايز تيمها ياراد ،يرورپ

 
 .نارهت رهش ،نامزاس ،هتسیاش یناسنا یورین ،نارهت یرادرهش ،یرورپنیشناج :یدیلک تاملک
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 همدقم
   یوقيت عوماوج و اه نامزاس یراگدنام و اقب زار ناوني هب شناد تیریدم و یناسنا ،یرکف عبانم هعسوت ،رضاح رصي رد
  هتوسیاش  و دونمناوت ، دعتوسم ، دنموشوه یناسنا یورین زا یدنمهرهب ،راک و بسک هصري رد شلاچ نیرت  هم و دوش یم
  نویا   تیریدوم یاروب و  دوش  دونهاوخ  هوجاوم یا  هدونیازف یتباقر یاه شلاچ اب هدنیآ رد اه نامزاس هک اجنآ زا .دشاب یم
 و  روگن  هدونیآ  یاوه  نامزاوس رد  اذول ،تشاد دنهاوخ یيعف ناریدم زا رت شخبرثا و رت هتسیاش یناریدم هب زاین ،اه شلاچ
 .(7747 ،7تیمساديگ) دشاب یم رادروخرب یرتشیب تیمها زا زور ره یرورپ نیزگیاج و اهدادعتسا تیریدم زاس هدنیآ
 ی روروپ نیشناج ی همانرب داجیا نامزاس یدیيک لغاشم یارب هدبز یاهورین نیمات و دادعتسا تیریدم یاهرازبا زا یکی
  قوفوم ی  روبهر موادوت زا نانیمطا یارب یرورپ نیشناج یزیر همانرب یاه حرط ،اه نامزاس زا یخرب رد ور نیا زا .تسا
  دونک  یوم نی  موضت ار نامزاوس ت ویقفوم یرورپ نیشناج هک دنراد داقتيا اه نامزاس نیا دشرا ناریدم اریز .دوش یم ارجا
 .(0447 ،7ثروه)
     .توسا هداد راروق ثوحب درووم ار ی روروپنی وشناج ی ناوبم 43 و 43  یاوه ههد رد هتفرگ تروص تاعلاطم و تاقیقحت
  ءازوجا (5337)  ناروگید و 5نمبیل و (7447) 0ريک ،(0447) 0رگناک و رملاف ،(0447) 9لوسار یوس زا یدعب تاقیقحت
 یز ویرهمانرب و تیریدم عقاو رد .دنک یم صخشم ار قفوم یرورپنیشناج یزیرهمانرب و تیریدم  تسیس کی یرورض
 ،ینف ،یصصخت یيغش تاقبط رد یدیيک نانکراک لماش ، هم ریاخذ یارب زاین یتح تسا نکمم ،رثوم یرورپ نیشناج
   .(4747 ،2مایيیو و لوسار) دنک دروآرب و ییاسانش ار دیلوت و یرتفد

  وهم زا ی وکی ناریدم راک تیفیک هک تسا تیمها زئاح تهج نیا زا صخا روط هب ناریدم حطس رد ماظن نیا رارقتسا
 و صی خوشت و ناری  دوم ااوختنا یارب دنم ماظن هار کی زا هدافتسا ور نیا زا .تسا نامزاس موادم تیقفوم لماوي نیرت
 ، شنوم یرظن) تسا یرورض یرما یجراخ و یيخاد نایضاقتم نایم زا رظندروم تسپ یارب دارفا نیرت بسانم ندیزگرب
   ناروهت یرادرهوش رد ی روروپنی   وشناج حروط نادوقف و یرورپنیشناج ترورض و تیمها هب هجوت اب و .(347 :9397
 .دشاب یم نارهت رهش یرادرهش رد یرورپ نیشناج یوگلا هئارا و یسررب لابند هب رگشهوژپ
    تدوم نیگناویم هوک تسا هدید دوخ هب تسرپرس و رادرهش 72 نونک ات (5377) دوخ سیسات ودب زا نارهت یرادرهش
 نآ س  ار رد و یرهوش ناریدوم تمدخ هرود لوط هک تسا نآ هدنهدناشن عوضوم نیا .تسا هدوب هام 37 اهنآ تمدخ
  دونا    هدووب دونور نویا لومشم زین هعبات یاه نامزاس و یرادرهش فيتخم یاه هزوح نانواعم و تسا هدوب هاتوک رادرهش
   بيوس ناونآ زا ار تدم دنيب یاه یزیر همانرب هزاجا یرهش ناریدم تمدخ هاتوک نامز تدم .(9397 ،نارهت یرادرهش)
  ندومآراک یور اب و یو رییغت اب دشاب هدوب یتیریدم ورگ کی رظندم  ه یتدم دنيب یاه همانرب هک یتروص رد و دنک یم
   .توسا هوتفر نا ویم زا ای و هدش گنر  ک اه همانرب ندش یتایيمي و ییارجا ناکما ،توافتم یاهدرکیور اب یرگید ریدم
 رد ز وین ار یدا ویز ییارجا و یناسنا یاه هنیزه ،رکذلا  قوف بیاعم رب هوالي فيتخم یاه هدر رد ناریدم عیرس تارییغت

                                                           
1 Gold Smith 
2 howrth 
3 Rothwell 
4 Fulmer and Conger 
5 Kesler 
6 Leibman 
7 Rothwell, William J. 
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 رد ی  رادرهوش اوب طبترم یاه نامزاس ناریدم و رادرهش نانواعم هيمج زا دوجوم لنسرپ تیرثکا رادرهش رییغت اب .درادرب
 .دمآ دهاوخ راک یور نانآ یاج یتیریدم بصانم رد یدیدج هورگ و دننک یم رییغت فيتخم یاه هزوح
  ماوجنا  نداوتفا  قویوعت هب ثياب یرادرهش نامزاس رد یرورپنیشناج ماظن یارجا مدي هکنیا هب تیاني اب رگید یوس زا
 رتسب ندمآ دوجوب ،طبترم یاهدحاو ریاس و نیعجارم هب بسانم تامدخ هئارا مدي ،بسانم نیشناج دوبن لیلدب اهراک
 ار  تویعقوم  هوکنیا  تويي هوب  هوتفرگ  راروق ماقم نآ رد هک یدرف هدافتسا ءوس و نوناق فالخ لاميا ماجنا یارب بسانم
  و سالتوخا  لاومتحا  شیازوفا دشابیمن نآ ماجنا هب رداق درف روضح ماگنه رد هک دناد یم ییاهراک ماجنا یارب بسانم
  توهج   هوب .دوسر  یوم  روظن هب یرورض یرادرهش نامزاس رد یرورپ نیشناج ماظن یارجا دوش یم عبانم زا هدافتساءوس
  بوسانم یراتخاس نتشاد و یرادرهش نامزاس نوچمه اهنامزاس یارب بسانم یاه تیفرا داجیا و نامزاس یاقب ظفح
  ماوظن  کوش یوب  دوشاب هدش فیرعت و کیتامتسیس زیچ همه و دریگ رارق دوخ بسانم یاج رد نآ یازجا زا کیره هک
  دوشاب یم نامزاس نیا یراک یاه تیولوا زا اه نآ نداد یهاگآ و ناریدم نتخاس دنمناوت و نآ یارجا و یرورپ نیشناج
  کوچوک  ناریدوم  هوب  گرزوب  یاوهراک ندرامگ راک هب و دشرا ناریدم ندومن لمي یا هقیيس و اهورین یتنس ینیزگیاج
  تامدوص  یرادرهوش  نامزاوس رد یرورپ نیشناج  تسیس دوجو مدي .تسا یرورپ نیشناج ماظن یارجا مدي لصحام
  نامزاوس  نویا هاگیاج ندربالاب و ظفح رد یرورپ نیشناج  تسیس یارجا و دنک یم داجیا تدم دنيب رد یریذپان ناربج
   ناروهت یرادرهوش رد یرورپنیشناج تیمها و هاگیاج یسررب نمض شهوژپ نیا ساسا نیا رب .دنک یم ینایاش کمک
  توسا هنوگچ نارهت یرادرهش رد یرورپ نیشناج بسانم یوگلا هک دهد خساپ لاوس نیا هب ات تسا هدوب نآ لابند هب
     زا هتوساخرب) ناوینب هداد هویرظن شهوژوپ نیا رد یشهوژپ شور ساسا نیا رب .دشاب یم یيماوي و رصاني هچ لماش و
     یاهدونیارف ناویب نآ یيوصا فدوه و دشاب یم یفیک قیقحت یاه شور عاونا زا یکی هک تسا (یا هنیمز هیرظن اب اه هداد
 رار      وق هدافتوسا درووم اوهنآ یياومتجا رتوسب رد اه هدیدپ دنیارف نییبت یارب هویش نیا ،تسا یروئت شرورپ و یيامتجا
 .(7447 ،  نر یوب) دوشاب یم رت عماج یا هیرظن هب  اخ هدهاشم کی زا لصاح جیاتن  یمعت تهج رد یشور و دریگ یم
 یارب شور نیرتهب هویش نیا . تسا هدش هتفرگ رظن رد اه هداد زا یروئت قيخ یارب یا هویش ناوني هب ناینب هداد یروئت
     کرد یاروب شالوت رد ناوینب هداد هویرظن ،دشاب یم نانآ هدنهد لکش یاهدنور و راتخاس و یيامتجا یاهدنیارف فشک
  توسا نآ یپ رد نینچمه ،تسا هرمزور عیاقو زا بسانم ساسحا و دنا هتخاس دوخ هک هنوگنآ ،دارفا یایند زا تسرد
  دوشاب ماجنا لباق یراوشد هب یمک یاه شهوژپ اب دیاش رما نیا هک دنک دیلوت یيازتنا  یهافم ،یدام روما و عیاقو زا ات
     یروروپ نیوشناج  توسیس یووگلا هئارا رضاح شهوژپ فده هک اجنآ زا .(7447 ،ناراکمه و تسیرپ و7447 ،رزیيگ)
    اوب هوعلاطم نویا رد  .دونا هدومن ااختنا هعلاطم نیا یارب قیقحت شور ناوني هب ار ناینب هداد هیرظن نارگشهوژپ ،تسا
 کی نیودت و هلاسم ااختنا اب رگشهوژپ بیترت هب هک هدش ااختنا ییوگلا ،اهوگلا نیا کرتشم یاه یگژیو زا هدافتسا
     قویرط زا یروظن تباوسح اوب و ىرظن یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب و زاغآ ار دوخ شهوژپ هرتسگ زاب لاوس دنچ ای
    لویيحت دونیارف رد .توسا هدومن تردابم اه هداد نامزمه یروآ درگ و لیيحت هب تايالطا یروآدرگ شور دنچ ای کی
   اوب ماجناروس و ،  جارختوسا ار اوه  هولوقم هتسویپ قیبطت هب تیاني اب ، یهافم جاتنتسا و یدیيک تاکن یراذگدک اب اه هداد
    توهج روضاح شهوژوپ رد .      توسا هدوش هوتخادرپ هویرظن نیووکت هوب هدش جارختسا رصاني همه نیب طابترا یرارقرب
  روفن 47  دادوعت و    هدوش هدافتوسا نوف لها و نارظن بحاص اب راتخاس نودب و زاب هبحاصم رازبا زا تايالطا یروآدرگ
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  یتاوقیقحت زکارم و اه هاگشناد رد هک تیریدم مويي صخا روطب و یناسنا مويي هزوح نارگشهوژپ و دیتاسا زا لکشتم
    یووحن هوب هوک تسا یرادرهش زا ینارظن بحاص و ناصصختم نینچمه و دنتسه شهوژپ و قیقحت ،شزومآ لوغشم
 .دندش ااختنا یرامآ هنومن ناوني هب دنشاب یم اه هاگشناد اب طابترا رد
 یرظن ینابم

 نآ تیمها و یرورپ نیشناج
   یبایدادعتوسا یاوه همانرب هب قیمي یتروص هب گرزب یاهنامزاس و اهتکرش زا یرایسب ،یدالیم 4337 ی ههد لیاوا زا
 یاه شزومآ هب فوطعم یربهر ی هعسوت یاهتیلاعف ی هیلوا یاه جوم .دندش دنم هقالي دوخ دادعتسا ریاخذ شرورپ و
   اوی دندوش     یوم مازويا تیریدوم یاوه    هدکوشناد هوب ناریدوم ،   نآ اوچراوچ رد هوک دووب یمسر یاه شزومآ و یتراهم
  نویا جاور ی   هویلوا یاوه   لاوس رد .دونهد ش   زوومآ ار یروبهر یاوهتراهم ات دندش یم تويد تکرش هب ییاه سردم
   تیریدوم یموسر شزومآ یاه هرود قیرط زا رتشیب ،ناریدم شرورپ هب طوبرم یاهشالت هک دیسر یم رظن هب ،اه همانرب
  یاونیلوراک رد قال     وخ یروبهر زوکرم هيیوسو هوب هدش ماجنا شهوژپ هک یلاح رد ،دوش یم لابند اه هدکشناد نیمه رد
  یاوهر ازبا نیرترثؤوم و ناریدم یریگدای عبانم نیرتهب قوفام ناریدم و یيغش یاه تیرومام هک داد ناشن اکیرمآ یلامش
  هوب ،    یهاگوشناد تدوم دونيب و یموسر یاه شزومآ هک دش نشور لیلد نیمه هب ،دنتسه یربهر یاهدادعتسا شرورپ
    زا هتوسد نآ فووطعم ناروظن    بحاوص هوجوت و دنتوسه یفاوکان ، ناریدوم ش روروپ یاه همانرب زا تیامح یارب ،ییاهنت
 تیامح زین دوخ یاهوضي شزومآ و شرورپ دنیآرف زا ،عونتم یاهشور قیرط زا و راک نمض رد هک دش ییاه همانرب
 نییعت ی هداس لکش هب دوخ فیرعت نیرت ییادتبا رد یرورپ نیشناج هچ رگا .(5397 ،ناراکمه و هتسخ یاپ) دندرک یم
  یدونیارف ناوني هب یناسنا ی هیامرس دربهار زا هتفرگ تاشن یزیر همانرب نیا ،عقاو رد اما ،دوش یم فیرعت هدنیآ ناربهر
 شناد ی هیامرس و یونعم ی هیامرس ی هعسوت و ظفح ،یدیيک یاه بصنم رد یربهر موادت زا نانیمطا روظنم هب ،یدارا
 .(2447 ،نوسکج و نوتيه) تسا هعسوت هب دارفا قیوشت و ،هدنیآ یارب
-  وهم زا .دوش هتفرگ رظن رد دیاب یدایز تامازلا ،دنشاب یتباقر و ایوپ یطیحم رد ءاقب راتساوخ اه نامزاس رگا نینچمه
 ی  هقباوسم هیبش ینیشناج یزیر همانرب عقاو رد .تسا یتیریدم  هم یاه تمس یدصت یارب دارفا ینیزگیاج ،اه نآ نیرت
  هوب شا اوچ هک یمیت ،هقباسم نیا رد ،دنک یم راذگاو یرگید هب ار تیلوئسم ،تکرح و ریسم رد هک تسا یدادما ود
   ینیوشناج یزویر همانرب و تیریدم تیمها هتشذگ یاهلاس یط هدش ماجنا یاه یسررب .دزاب یم ار هقباسم  دتفا یم نیمز
     روکذ ار دووخ یيوصا یاوه  هوغدغد زا یکی ناوني هب ار عوضوم نیا ًاامئاد زین لماي ناریدم .دنا هداد رارق دیکات دروم ار
   (2447 ،ناراکمه و کیو) دننک یم
  ناوش  تکروش هوک ار ییاهعوضوم تیمها ،درک تساوخرد ناریدم زا یجنسرظن کی یط یرف -نروک تکرش نینچمه
 زا دعب ار تیریدم ینیشناج ،ماگشیپ یاهتکرش ناوني هب اهنآ .دننک دروآرب ار دوش یم هجاوم نآ اب هدنیآ لاس جنپ رد
   لاوبق رد دوهعت ی   هزادونا هوب ناریدم نوروکرتسل ی هیرظن ساسا رب .دنداد رارق یدربهار یزیر همانرب و یداصتقا لئاسم
 .دنراد دهعت زین یناسنا عبانم ی هیامرس زا تاافح یارب نابحاص ربارب رد نایز و دوس
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     هوک توسا یيماووي زا یوکی فيتخم یاه هاگیاج و لغاشم رد هزیگنا اب و صصختم ،دمآراک یناسنا عبانم نیارب هوالي
   نوگاونوگ حوطوس زا ا وهورین جورخ ،یفرط زا .دراد هدش نییعت شیپ زا فادها هب اهنامزاس ندیسر رد یدربهار شقن
  دووجو هب .تسا ریذپاناانتجا یرما ،توف یتح ای یيغش یاقترا ،یگتسشنزاب ،افعتسا دننام یفيتخم لیالد هب ینامزاس
     ساوسح و یتیریدوم لغاوشم دوننام یدیيک لغاشم رد هژیو هب ،نامزاس لغاشم رد اهورین تمدخ کرت و ءالخ ندمآ
   زا یریگوويج یاروب اهنامزاس زا یرایسب ،ور نیا زا .دیامن داجیا یدج لالتخا نامزاس کی تکرح دنور رد دناوت یم
   راوک هوب نامزاس فيتخم لغاشم رد هتسیاش یاهورین نیمات تهج ار ییاه همانرب ،دوخ تفرشیپ دنور رد لالتخا داجیا
 .تسا نامزاس یدیيک لغاشم یارب بسانم یاهورین نیمات یارب اه همانرب نیا زا یکی ،یرورپ نیشناج همانرب .دنریگ یم
     دوعب هوهد کوی هوک تسا یبرخم یتياس بمب دننام ناریدم نیزگیاج تیبرت یاه همانرب هب یهجوت یب دندقتعم یخرب
      هدروک هوسیاقم رومي هومیب اوب ار یرورپ نیشناج یاه همانرب ،ابیز یریبعت رد نارظن بحاص زا یکی .دش دهاوخ رجفنم
   یويمي مادوقا و یدج رکفت نآ دروم رد دنتسین لیام اما دنراد رظن قافتا نآ ترورض و تیمها دروم رد همه هک تسا
 .(7397 ،ناراکمه و قداصروپ) دنشاب هتشاد
 یرورپنیشناج یزیرهمانرب زیمآ تیقفوم یارجا رد رثؤم لماوع
 ن آ یاروجا هوحن رب  یقتسمریغ ای  یقتسم روط هب هک تسا یطیارش و لماوي ریثمت تحت یرورپ نیشناج همانرب یارجا
  و یروروپ   نیوشناج هومانرب یاروجا نیب دیاب هک تسا نآ ،دوش هجوت نادب تسا مزال اجنیا رد هک هچنآ .دنتسه راذگرثا
  یروروپ  نیوشناج یزویرهمانرب ،دش هراشا زین البق هکروطنامه .دش لئاق زیامت ،شخبرثا یرورپ نیشناج همانرب یارجا
 ، نآ زراوب  یاوه    هناوشن هويمجزا و دوشاب هتشاد لابند هب ار راکو بسک فادها ققحت لیبقزا ییاهدمایپ دیاب یم ،شخبرثا
   جیاوتن نویا اب یا همانرب نینچ یارجا .تسا طیارش دجاو دارفا طسوت یدیيک عضاوم ندشرپ و یراذگهیامرس تشگزاب
 هزوح نیا نارظنبحاص و نادنمشیدنا .دشاب یم دوجوم عناوم عفر و هنیمز نیا رد راذگرثا لماوي مامت هب هجوت ورگرد
     نویا یوفرعم هوب لویذ لودج .تسا راذگرثا همانرب نیا زیمآ تیقفوم یارجا رب هک دناهدرک ییاسانش ار یددعتم لماوي
   :دزادرپ یم ،رما ناققحم و نادنمشیدنا هاگدید زا لماوي

 یرورپ نیشناج شخبرثا یارجا رب رثؤم لماوع .1 لودج
 نارظن بحاص رثوم لماوي
 ،(3447) 7سیوید و تنراب ،(7447) 7ماهیاب ینامزاس گنهرف

 ناراووووکمه و ییایووووض ،(4747) لو ثار
(9397)  

 9گوووناوه ،(4397) یناطيوووس و هدازیداوووه ینامزاس یشم طخ نییعت
 ،(0447) 0 ناراوووکمه و رگنیوووس ،(7447)
 لو ثار ،(3447) سیووووووید و تووووونراب
  (9397) ناراکمه و ییایض ،(0447)

 و رملاووف ،(4397) ناراووکمه و ور کبووس دشرا تیریدم تکراشم و تیامح
 و ییایض ،(0447) لو ثار ،(0447) 0رگناک
  (9397) ناراکمه

                                                           
1 Byham 
2 Barnett & Davis 
3 Huang 
4 Singer, et al. 
5 Fulmer & Conge 
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  و ییایوض ،(0337) 7ناراکمه و ایجم زموگ ینامزاس راتخاس
  (9397) ناراکمه

 و 7هووباتات ،(4397 ) ناراووکمه و ور کبووس دارفا هزیگنا و لیامت
 ییایض ،(4747) لو ثار ،(0447) ناراکمه
397) ناراکمه و 9)  

  (4397) ناراکمه و ور کبس  (نامزاس ناربهر و نانکراک نیب لباقتم) دامتيا
 ،(3447  ) سیووید و تونراب ،(7447) ماهیاب هتفای ماظن درکیور

 ناراووووکمه و ییایووووض ،(0447) لو ثار
(9397)  

  (4397) ناراکمه و ور کبس یشناد یانغ
  (0447) رگناک و رملاف  تسیس فاطعنا ظفح ،تفرشیپ رمتسم یریگ هزادنا ،ندوبراکشآ ،یدیيک لغاشم رب زکرمت ،هعسوت رب زکرمت
  (5337) 9نم دیرف نانکراک شقن و ینف یاه صخاش ،یتايالطا یاه  تسیس ،عبانم  اصتخا ،یلرتنک یاه  تسیس ،تیمسر
  (7397) یفوص و نایيیيج یروصنم یناسنا هیامرس ،نامزاس یگدامآ ،ییارجا تنامض ،ارجا یگنوگچ ،یتکراشم شزیگنا ،نالک یدربهار فاطعنا
  نیوب  رد فاوطعنا ، عوونت زا  لابقتوسا ،نورد زا  اوقترا ،نامزاس حوطس همه رد اهدادعتسا ندرک صخشم ،ناعفنیذ همه اب طابترا ،ندوب ور شیپ
   ندوش صخوشم ،  هدوش یوحارط الاب یاه یدنمناوت و اهدادعتسا هعسوت یارب هک قالخ یریگدای و ییاراک یاه تیعقوم ،یدربهار نازیر همانرب
 یریگ هزادنا ،یریگدای و یشزومآ تیاده یارب یبایزرا زا هدافتسا ،زاین تروصرد اه حرط لیدعت ،یدرف و یاه فرح یيغش ریسم دشر یاهزاین
 ددجم زاغآ و تیقفوم نشج و ناعفنیذ و ربهر یارب جیاتن شرازگ ،یرورپ نیشناج یزیر همانرب جیاتن تبث و یهد شرازگ اب درکيمي

  (2447) 0نمپیش

 قیقحت هنیشیپ
     ساوسارب دالووف عیانوص رد یروروپ نیشناج تیریدم تیعضو یسررب هب دوخ شهوژپ رد ،(3397) یمشاه و راکوج
 ،دنشاب یم ناتسزوخ دالوف عیانص دشرا ناریدم هیيک شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دنا هداد ماجنا ،ناریدم یگتسیاش لدم
 عیزوتو دش ماجنا) فونریمسا فورگوميک هنومن  جح عیزوت ندوب لامرن نومزآ قیقحت نیا یاه هیضرف نومزآ زا لبق
     هوک داد ناوشن جیاوتنو دویدرگ    هدافتوسا نویوسرگر زا قویقحت ی اوه هیضرف نومزآ تهج اذل و هدوب لامرن هنومن  جح
    هوک دوش صخوشم  قویقحت نیارد .دشاب یم ناریدم یگتسیاش لدم ساسارب دالوف عیانص رد یرورپ نیشناج تیریدم
 .تسا هدش رقتسم ماجنا زکیولود ناریدم یگتسیاش لدم ساسارب یرورپ نیشناج تیریدم یاه هفلوم
  راروق یسررب دروم ار ناناوجون و ناکدوک یرکف شرورپ نوناک رد یرورپ نیشناج یوگلا ،(3397) یيغوم و تقادص
 ی وفیک ی هيحرم رد  تسا هدش ماجنا یبیکرت یشور اب و هدوب یا هعسوت یدربراک یاه شهوژپ عون زا شهوژپ .دنا هداد
 شور زا  یرویگ   هروهب اوب و یشیامیپ تروص هب یمک ی هيحرم و دش هدافتسا یفیک یاوتحم لیيحت شور و هبحاصم زا
 یميي ناگربخ ار یفیک شخب یرامآ ی هعماج .دش ماجنا یفاشتکا یيماي لیيحت کینکت و یراتخاس تالداعم یبایوگلا
 ی ويیمکت تالی وصحت ی  اراد و روظن بحاوص ی  ناوسنا عباونم تیریدم ی هزوح رد هک روشک رسارس رد نوناک ییارجا و
    روب رثووم لوماي 79  دادوعت ، شهوژوپ  یاوه  هوتفای هب هجوت اب یریگ هنومن شور هب رفن 70 دادعت .دنداد لیکشت ،دنتسه
 ل ویيحت و کی ژتارتوسا یی ووسمه  دوعب  راوهچ رد هک دش ییاسانش نوناک رد یرورپ نیشناج ماظن یزاس هدایپ و یحارط
  یاوه  هومانرب شی اوپ و اهاد ویدناک و نانی وشناج یلاعت و هعسوت ،یدربهار یاه یدنمناوت ییاسانش و یبایدادعتسا ،اهزاین
 .دنتفرگ رارق یرورپ نیشناج

                                                           
1 Gomez-Mejia et al 
2 Tanabe, et al 
3 Friedman 
4 Shipman 
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   یوسررب درووم ار نارهت 2 هقطنم یرادرهش رد یرورپ نیشناج یزاس هدایپ رب رثوم لماوي یشهوژپ رد ،(0397) زوریف
    ناوسانشراک و ناریدوم زا روفن 4747  لماوش یا ه وعماج رد یشیامیپ یا همانشسرپ ،روظنم نیدب ققحم .تسا هداد رارق
  زا روفن 327  و هدوومن  عویزوت هدش یدنب هقبط یفداصت یریگ هنومن شور اب نارهت رد رقتسم نارهت 2 هقطنم یرادرهش
  یویاور زا ، یویاور یسررب روظنم هب ،شهوژپ نیا رد .دندش ااختنا هنومن ناوني هب ،یریگ هنومن لومرف ساسا رب اهنآ
  .دندوش لیيحت و هیزجت کیرتماراپ رامآ و اه صخاش هيیسو هب اه هداد .تسا هدش هدافتسا یدییمت یيماي لیيحت و هزاس
 هبتر ،رایعم فارحنا و نیگنایم ساسا رب اه هفلؤم ،سپس و دش هدافتسا یجوز هسیاقم نومزآ زا ،تایضرف ندومزآ یارب
      هرادا ناریدوم رمتوسم تیادوه و تویامح قویقحت ی اوه   هیوضرف نوومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب .دندش یدنب
 .دراد ریثات نارهت 2 هقطنم یرادرهش هرادا رد یرورپ نیشناج یزاس هدایپ رب نارهت 2 هقطنم یرادرهش
   هوک داد ناوشن  اوه نآ قیقحت جیاتن .دنداد ماجنا تیقفوم تهج رد درکيمي و کیژتارتسا ،(2747) ناراکمه و 7رکپچس
 ی  هجووت لوباق تبثم ریثمت تدم ینالوط درکيمي رب و دراد یفنم ریثمت تدم هاتوک رد درکيمي رد لماي ریدم ینیشناج
 لماي ریدم) دوش یم ماجنا دیدج لماي ریدم هطساو اب و یدربهار لوحت و رییغت اب ،تدم ینالوط درکيمي تارثا .دراد
 رتمک رییغت و تدم ینالوط رد درکيمي دوبهب تهج رد ییارجا ناریدم تکرش لخاد رد ،(تکرش زا جراخ و لخاد زا
  دروکيمي هب رجنم هک تسا یدربهار رییغت هب رجنم تکرش جراخ زا لماي ریدم کی مادختسا هک یلاحرد ،یدربهار رد
 .تسا تدم ینالوط رد یرت نییاپ
   .دونداد ماوجنا ،یشورف هدرخ یرادکناب رد تیریدم ینیشناج تارثا» ناوني اب یشهوژپ ،(5747) ناراکمه و 7چیتوکیپ
  هوک  دونتفایرد ق ویقحت جی   اوتن زا اوهنآ .دووب ی وشورف هدرخ یرادکناب رد تیریدم ینیشناج تارثا یسررب قیقحت فده
 ینیشناج أدبم هدننک ینیب شیپ ینیشناج زا لبق درکيمي و دراد دوجو یزوریپ زا دعب و لبق درکيمي نیب یوق یطابترا
 .تسا
 قیقحت یاههتفای
  یاوه  هوتفای نتفروگ رظن رد اب ،دشابیم نارهت رد یرورپنیشناج بسانم یوگلا نییعت شهوژپ نیا فده هک ییاجنآ زا
  شهوژوپ هنومن  جح رایتخا رد همانشسرپ تروص هب ار یرورپنیشناج زا ییاهصخاش ،تالوقم یراذگدک هب طوبرم
  رد یروروپ   نیوشناج یووگلا یور ار اوهنآ رب اهنآ زا مادک ره ریثات ناصصختم و هداد رارق ،(ناصصختم و ناسانشراک)
    یيماوي لویيحت شور زا هدافتوسا اب spss رازفامرن رد هدش یروآعمج یاههداد سپس ،دنداد خساپ ترکیل فیط بلاق
  یرادرهوش رد     یروروپ نیوشناج  توسیس بوسانم یوگلا رب رثؤم لماوي نیرت  هم و دنتفرگ رارق لیيحت و هیزجت دروم
  .دش نیودت نارهت رهش رد یرورپ نیشناج یوگلا تیاهن رد و .دندش  نییعت نارهت
   یلماع لیلحت
   ندیوسر و اوههداد رتقیقد لیيحت یارب . یتسه وربور اهریغتم زا یدایز  جح اب فيتخم لیالد هب تاقیقحت رد ًاالومعم
    یاروب یدویدج راتخاوس لیکشت و اهریغتم  جح شهاک لابند هب ناققحم ،یتایيمي لاح نیي رد و رتیميي یجیاتن هب
       یاوهریغتم ییاوسانش رد یعوس یيماوي لویيحت .دوننکیم هدافتسا یيماي لیيحت شور زا روظنم نیدب و دنشابیم اهنآ

                                                           
1 Schepker 
2 Pecotich 
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   شوقن یيماوي لیيحت .دراد هدش هدهاشم یاهریغتم نیب یگتسبمه یوگلا نییبت روظنم هب (Factors) اهلماي ای یساسا
 ،   ینمؤوم) دراد هدوش هدهاوشم یاهریغتم قیرط زا اهلماي نامه ای (latent) نونکم یاهریغتم ییاسانش رد یمهم رایسب
 .(737 :3397 ،ینمؤم) :زا دنترابي هک تسا یددعتم یاهدربراک یاراد یيماي لیيحت .(737 :3397
 (Data Reduction) اههداد شهاک -
 (Structure Detection) راتخاس ییاسانش -
 صخاش ای سایقم کی رابتيا شجنس -
 ...و -

  سیرتاوم  هبوساحم (ا ، اوههداد  سیرتاوم    لیکوشت (فولا :دوشابیم حرش نیا هب هيحرم جنپ یاراد یيماي لیيحت شور
 .(3397:07 ،ناراکمه و هداز  یهاربا) اهلماي یراذگمان (ه ،اهلماي نارود (د ،اهلماي جارختسا (ج ،یگتسبمه
   یلماع لیلحت زا هدافتسا اب نارهت یرادرهش رد یرورپ نیشناج یوگلا رب رثوم لماوع نییعت
 ،KMO  صخاوش بویترت هب (7لودج) لوا یجورخ ،دشابیم یجورخ شش لماش یسررب نیا رد یيماي لیيحت هجیتن
   .دهدیم ناشن ار نومزآ یرادانعم حطس و یدازآ هجرد ،تيتراب نومزآ یرامآ رادقم
     یفاوک یيماوي لویيحت یاروب هنومن دادعت (کی هب کیدزن) دشاب یم 343/4 ربارب KMO صخاش رادقم هک ییاج نآ زا
 .دهدیم ناشن 04/4 زا رتکچوک ،تيتراب نومزآ یرادانعم حطس نینچمه ،دشابیم
-  یوم اویآ هکنیا زا نانیمطا روظنم هب ،یيماي لیيحت ماجنا رد .دشابیم بسانم یيماي لدم ییاسانش یارب یيماي لیيحت 
   هوب .ددروگیم هدافتسا تيتراب نومزآ و KMO صخاش زا ،داد رارق هدافتسا دروم لیيحت یارب ار دوجوم یاههداد ناوت
  بوسانم یيماي لیيحت یارب رظن دروم یاههداد دادعت ایآ ،هک ددرگیم صخشم صخاش نیا زا هدافتسا اب ،رگید ترابي
   .دنشاب یم بسانم یيماي لیيحت یارب اه هداد لک رد لیذ لودج یاههتفای هب هجوت اب ؟ریخ ای دنتسه

 یرورپ نیشناج رب رثوم لماوع لیلحت تلتراب و KMO صخاش .2 لودج
 KMO 473/4 صخاش
 973/330 تيتراب رادقم
 39 یدازآ هجرد
 444/4 یرادانعم حطس
 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

 و (Initial)   هویلوا کارتوشا   بویترت هوب رگیدکی اب اهریغتم یگتسبمه یگنوگچ هک دشاب یم (9) لودج ،مود یجورخ
  .دهدیم ناشن ار (Extraction)یجارختسا کارتشا
  یونیب    شبوپ ناووني هوب) اوهلماي زا هدافتسا اب هطوبرم یاهریغتم یارب هناگدنچ یگتسبمه عبرم ربارب ریغتم کی کارتشا
  یماومت ، دونک  یوم ناویب (ا وه  لوماي) لوماي جارختسا زا لبق ار اهکارتشا نوتس هک نیا لیلد هب تسا رگیدکی اب (هدننک
   .دشابیم 7 ربارب هیلوا یاهکارتشا
   نویا رد .دونهد   یوم ناوشن روتهب ار اهریغتم ،هدش جارختسا یاهلماي ،دشاب رتگرزب یجارختسا کارتشا ریداقم هچ ره
   .تسا 0/4 زا رتالاب اهریغتم مامت یجارختسا کارتشا اریز .دوش یمن فذح اهریغتم زا مادکچیه شهوژپ
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 اهریغتم نیب یگتسبمه .3 لودج
 یجارختسا کارتشا هیلوا کارتشا صخاش

 332/4 7 ینامزاس تیلاعف ماجنا یارب تايالطا عیرس راشتنا -7
 703/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارجا و یزاس هدایپ رد دشرا ناریدم قیوشت و تیامح -7

 935/4 7 نانآ  نیب یيغش تینما و نانکراک یيامتجا بیکرت دوجوم تیعضو -9

 272/4 7 نامزاس نانکراک رد یدرف یيغش تفرشیپ ریسم همانرب دوجو -0

 572/4 7 نامزاس رد نانکراک یارب یرورپ نیشناج هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرازگرب -0

 975/4 7 یيغش یاه تصرف ناليا  تسیس قیرط زا نامزاس لخاد دارفا یارب یيخاد راک رازاب داجیا -5

 7 نامزاس نانکراک یبرجت و یشناد یاه یدنمناوت ءاقترا روظنم هب یشزومآ یاه سالک یرازگرب -2
 
002/4 

 273/4 7 لقتسم یاه شخب و اهدحاو رب ینتبم الاب یریذپ فاطعنا -3
 773/4 7 حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو -3

 972/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج هزوح رد یطابترا و یتايالطا یاه  تسیس دوجو -47

 492/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج زا هدننک تیامح نیناوق دوجو -77

 702/4 7 نامزاس زاین دروم یاه تراهم و اه یگتسیاش اه تیيباق ءاقترا تهج دارفا ینامزاس نورد یبایاج -77

 492/4 7 یمادختسا  نومزآ قیرط زا ربارب یيغش یاه تصرف داجیا -97

 372/4 7 یرورپ نیشناج همانرب یارجا تهج صخشم یدنبنامز لودج ندوب اراد -07

 503/4 7 رتالاب یاه تسپ هب ءاقترا یارب نانکراک یگدامآ -07

 902/4 7 نانکراک یاهدادعتسا ییاسانش یارب بسانم و یوق یبایزرا ماظن دوجو -57

 972/4 7 نامزاس نانکراک هیيک یارب یرورپ نیشناج  تسیس یاهدنیارف و فادها ندوب صخشم و فافش -27
 543/4 7 نانکراک فرط زا نامزاس رد یرورپ نیشناج تیلوبقم و شریذپ -37

 273/4 7 نامزاس نورد دارفا یراگدنام هب لیم و الاب ینامزاس دهعت -37

 092/4 7 ءاقترا یارب دعتسم و هتسیاش دارفا یتايالطا کناب دوجو -47

 735/4 7 نانکراک تراهم ءاقترا رب نامزاس تیمها و دیکات -77

 935/4 7 نارگید هب یراک شناد و تایبرجت لاقتنا هب دارفا لیامت -77

 742/4 7 راک و بسک یاه شلاچ اب یرورپ نیشناج دنیارف ییاتسار  ه -97

 792/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج  تسیس تیمها و ترورض هرابرد کرتشم سح داجیا -07

 305/4 7 ناریدم طسوت یرورپ نیشناج یاه همانرب ندوب اکتا تیيباق و یگداس -07

 722/4 7 نانکراک نیب رد یيغش تینما و تابث گنهرف داجیا -57

 352/4 7 یجراخ یاهتسپ یارب زاین دروم دیدناک ود لقادح دوجو -27
 723/4 7 یا هفیاو ریاود رب ینتبم راتخاس قیرط زا نانکراک یارب یيخاد ییاراک شیازفا -37

 572/4 7 همانرب نیا رمتسم و مادم ارجا تهج یتیریدم  یت تابث -37

 735/4 7 دارفا یاه تیيباق نتشاذگ کارتشا هب و تايالطا یروآ عمج یارب دمآراک و بسانم یيولونکت یریگ راک هب -49

 352/4 7 .تسا نانکراک یاه تیيباق ءاقترا و یا هفرح شرورپ قوشم هک ینامزاس گنهرف -79

 073/4 7 نامزاس نورد رد دنیارف تابث و یگداس -79

 975/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب یيامتجا تلادي دوجو و کرتشم سح داجیا -99

 330/4 7 یرورپ نیشناج همانرب یزاس هدایپ و ارجا یارب یفاک هجدوب صیصخت -09

 932/4 7 نامزاس زاین دروم یاه تسپ و اه تراهم هب نامزاس هدنیآ زاین یبایزرا -09

 473/4 7 نانکراک تیعقوم و نامزاس دارفا لداعت و طباور یوگلا -59
 725/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب مزال یروانف یاهراتخاس داجیا -29

 555/4 7 نانکراک یبایزرا و اذج رد یورپ نیشناج رایعم ندش هفاضا -39

 345/4 7 نامزاس رد یرورپ نیشناج گنهرف داجیا -39

 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تسا ییاهلماي یهدننکنییعت و تسا هژیو ریداقم هب طوبرم لوا تمسق .تسا هدش هئارا (0)لودج رد موس یجورخ
  جراوخ لماوي (دنوشیم جراخ لیيحت زا دنتسه 7 زا رتمک هژیو رادقم یراد هک ییاهلماي) دنامیم یقاب لیيحت رد هک
 .دنوشیمن سنایراو رتشیب نییبت ثياب اهنآ روضح هک دنتسه یيماوي ،لیيحت زا هدش
 7  یاوه لوماي شهوژپ نیا رد .تسا شخرچ نودب یجارختسا لماوي یهژیو رادقم هب طوبرم لودج نیا مود تمسق
   زا یدوصرد دونناوت  یوم لوماي 0   نویا .دوننام     یوم یقاوب لویيحت رد و دنتوسه کوی زا رتگرزب یهژیو رادقم یاراد 0 ات
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     شخروچ اوب هژویو ریداوقم  لوماوي هب طوبرم لودج نیا موس تمسق .دنهد حیضوت ار اهریغتم (سنایراو) یریذپرییغت
   .تسا یجارختسا
  اوب .دویآ یوم توسد هوب اهصخاش نیب یگتسبمه سیرتام تاویوتحم زا هدافتوسا اوب اوهيوماي جارختوسا لمي عقاو رد
 ندوب راداونعم ندرک صخشم تهج .دیآ یم تسد هب اه صخاش زا کی ره کرتشم لماوي ،یيماي سیرتام زا هدافتسا
   اووهنت یيووصا ی اوه  هووفلؤم   لویيحت رد .ددروگ  یوم هدافتسا هژیو رادوقم راویعم زا ،شور نویا رد هدش ااختنا لماوي
 ه  وک ییاوه لوماي هیيک و هدش هتفرگ رظن رد رادانعم یاهيماي ناوني هب دشاب کی زا رتشیب اهنآ هژیو رادقم هک ییاه لماي
   .(2397:049 ،یرتنالک) دوشیم هتشاذگ رانک لیيحت زا تسا کی زا رتمک اهنآ هژیو رادقم
 و دنتسه کی زا رت گرزب یهژیو رادقم یاراد 0 ات 7 یاهلماي شهوژپ نیا رد ،دهدیم ناشن ریز لودج هک هنوگنامه
     ریداوقم .دونهد حیوضوت ار اوهریغتم (سنایراو) یریذپرییغت زا یدصرد دنناوتیم لماي 0 نیا .دننامیم یقاب لیيحت رد
  نیویبت ار  اوهریغتم   سناویراو زا دوصرد749/03 لماي راهچ نیا هک تسا نآ رگنایب شخرچ اب یجارختسا لماوي هژیو
    لوماي جنوپ نویا طسوت هک تارییغت لک زا یتبسن هدنام یقاب یاه لماي شخرچ رد دوش یم هدهاشم هک روط نامه .درک
    تاروییغت زا یرتوشیب دوصرد لوا لماي نآ رد هک شخرچ نودب شور فالخرب یلو تسا تباث ،دوش یم هداد حیضوت
    حیوضوت ار تاروییغت زا یناوسکی  ًااوبیرقت   تبوسن اوه نآ زا کی ره اه لماي شخرچ شوررد ،دنک یم نییبت ار (09/70)
 .دنهد یم

 اه صخاش هعومجم زا اه نآ سنایراو نییبت دصرد و هژیو ریداقم ،هدش جارختسا یاه لماع .4 لودج
 یجارختسا شخرچ اب هژیو ریداقم لماوي یجارختسا شخرچ نودب هژیو ریداقم لماوي هیلوا هژیو ریداقم لماوي
 یعمجت سنایراو عومجم یعمجت سنایراو عومجم یعمجت سنایراو عومجم 

7 52/77 09/70 09/70 52/77 09/70 09/70 79/77 73/00 73/00 

7 37/9 59/37 94/73 77/0 70/47 94/73 33/0 37/47 79/32 

9 24/7 77/0 33/23 04/7 73/0 23/33 05/0 75/37 97/23 

0 04/7 3/0 50/73 74/7 5/0 50/73 02/9 99/70 50/73 

0 74/7 970/2 745/53 05/7 309/2 749/03 77/9 00/47 749/03 

 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یاونبم دیاب هک دراد  اصتخا هتفای نارود لماوي سیرتام هبیيماي لیيحت رد هک دشابیم (0) لودج ،مراهچ یجورخ
   زا یوضعب هوک تسا نکمم اما .دوشیم راب لماي کی رد ًاالومعم ریغتم ره ،لودج نیا رد .دریگ رارق لماوي یراذگمان
   .دنشاب هتشاد لماي ود رد یيماي راب ،اهریغتم
  هویلوا  ِریاوه لوماي ، دراووم زا  یرایوسب رد.  توساه لوماي شخرچ ،یيماي لیيحت شور رد  هم  یهافم زا یکی عقاو رد
  لوماي  نیدونچ رد  اوهریغتم زا  یوخرب دورو زا  دوناوت یوم  اوهلماي شخرچ دراوم نیا رد .دنتسین بسانم هتفاین شخرچ
  اوه لوماي  شخروچ  یيوصا  لویلد  نیارباونب .دهد هئارا یرتریسفت لباق و بسانم یيماي راتخاس ،هدرک یریگويج فيتخم
  لویيحت رد  اوه لوماي .(5397:747 ، ینمووم) تسا ریسفت لباق و رادانعم یروئت رظن زا و هداس یيماي سیرتام هب یبایتسد
  توسا  یوسنایراو رادقم ندومن هنیشیب زین اهنآ جارختسا زا فده هک دیآیم تسد هب ریغتم هيومجم کی یور زا یيماي
 یخرب و اهریغتم نیب طباور نتخاسرثکادح یارب زین رضاح شهوژپ زا شخب نیا رد .دننکیم نییبت هیلوا هيومجم زا هک
  دوماعتم شور-7 ود ه وب (7397:35 ، نویالک)  اوه لوماي نارود . دونهد یوم نارود  دووخ روحم لوح ار اهلماي ،اهلماي
  شخروچ  کوی  ماوجنا  نموض  اوه لوماي    نارود یاروب شهوژوپ نویا رد  .درویگ یوم ماجنا لیامتم نارود -7 و (لقتسم)
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(Rotation) سکمیرو ینعی  شخرچ شور نیرتبسانم زا سیرتام روحم رد(Varimax) نویا    .توسا هدوش هدافتوسا  
  نیونچمه  .دویامن یم ظفح ار یضایر یاهيماي نایم رد لالقتسا هک یا هنوگ هب  تسا یعضو تکرح شور کی ،شور
  سکاومیراو  ماون نآ هب لیلد نیمه هب هک دنک یم  میزکام ار یيماي یاهراب سیرتام رد رصاني سنایراو عمج شور نیا
  یاوهریغتم نزو ، لوماي  روه یارب نآ رد هک تسا هتفای نارود لماوي زا یسیرتام ،شخرچ لمي لصاح .تسا هدش هداد
  دوصرد ، اوه  لوماي نارود زا  دوعب  .دووش یم طبترم  اخ یاهریغتم هب لماي ره نآ ساسا رب هک هدوب صخشم فيتخم
 ،(0 )لودوج . دونام یم تباث سنایراو لک یعمجت دصرد اما ،دنک یمرییغت ددرگ یم نییعت لماي ره طسوت هک یسنایراو
   روه یيماوي سیرتام نیا رد .دهد یم ناشن نارود لمي زا دعب ار اهریغتم زا کی ره یارب یجارختسا یاه لماي ریداقم
 .دشاب یم لماي کی رب ریغتم ره یيماي یاهراب هدنهد ناشن نوتس ره رد دوجوم ریداقم .تسا لماي کی فرعم نوتس
    رویغتم نیولوا زا دویاب ،   لودوج نویا ریوسفت یارب .دنا هدش تسیل نییاپ هب الاب زا لوا نوتس رد یسررب دروم یاهریغتم
  راوب قيطم ردق رادقم نیرتشیب هک اج ره و داد رارق یسررب دروم فيتخم یاه لماي رد ار نآ هب طوبرم ریداقم و عورش
       .توسا هدوش راوب لوماي نآ روب رویغتم نآ هک دوش یم صخشم ،دشاب رادانعم زین یرامآ رظن زا و تشاد دوجو یيماي
    ندیوشک اوب هوک ییاهریغتم) تسا هدش هداد ناشن اهریغتم زا کی ره طسوت هدشراب یاه لماي و قیقحت دروم یاهریغتم
   .(دناهدش صخشم اهنآ ریز طخ

 (هتفای نارود لماوع سیرتام) اهصخاش زا یجارختسا یاهلماع یراذگراب .5 لودج

 اه صخاش
 اه لماي

7 7 9 0 0 

 497/4 274/4 777/4 347/4 924/4 ینامزاس تیلاعف ماجنا یارب تايالطا عیرس راشتنا

 097/4 304/4 794/4 304/4 374/4 نانآ  نیب یيغش تینما و نانکراک یيامتجا بیکرت دوجوم تیعضو

 379/4 224/4 544/4 277/4 004/4 یيغش یاه تصرف ناليا  تسیس قیرط زا نامزاس لخاد دارفا یارب یيخاد راک رازاب داجیا

 047/4 744/4 774/4 244/4 774/4 لقتسم یاه شخب و اهدحاو رب ینتبم الاب یریذپ فاطعنا
 577/4 004/4 074/4 924/4 944/4 حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو

 094/4 074/4 307/4 704/4 244/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج هزوح رد یطابترا و یتايالطا یاه  تسیس دوجو

 774/4 704/4 094/4 527/4 274/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج زا هدننک تیامح نیناوق دوجو

 074/4 077/4 994/4 344/4 704/4 نامزاس زاین دروم یاه تراهم و اه یگتسیاش اه تیيباق ءاقترا تهج دارفا ینامزاس نورد یبایاج

 074/4 357/4 904/4 204/4 344/4 یمادختسا  نومزآ قیرط زا ربارب یيغش یاه تصرف داجیا

 354/4 224/4 954/4 044/4 937/4 یرورپ نیشناج همانرب یارجا تهج صخشم یدنبنامز لودج ندوب اراد

 574/4 797/4 774/4 34/4 347/4 رتالاب یاه تسپ هب ءاقترا یارب نانکراک یگدامآ

 774/4 724/4 477/4 404/4 944/4 نانکراک یاهدادعتسا ییاسانش یارب بسانم و یوق یبایزرا ماظن دوجو

 344/4 374/4 054/4 377/4 907/4 نامزاس نانکراک هیيک یارب یرورپ نیشناج  تسیس یاهدنیارف و فادها ندوب صخشم و فافش
 204/4 054/4 734/4 737/4 754/4 نانکراک فرط زا نامزاس رد یرورپ نیشناج تیلوبقم و شریذپ

 027/4 057/4 734/4 234/4 274/4 نامزاس نورد دارفا یراگدنام هب لیم و الاب ینامزاس دهعت

 794/4 094/4 900/4 024/4 034/4 ءاقترا یارب دعتسم و هتسیاش دارفا یتايالطا کناب دوجو

 044/4 527/4 734/4 074/4 794/4 نارگید هب یراک شناد و تایبرجت لاقتنا هب دارفا لیامت

 774/4 904/4 994/4 597/4 004/4 راک و بسک یاه شلاچ اب یرورپ نیشناج دنیارف ییاتسار  ه

 094/4 244/4 974/4 377/4 254/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج  تسیس تیمها و ترورض هرابرد کرتشم سح داجیا

 344/4 574/4 024/4 907/4 307/4 ناریدم طسوت یرورپ نیشناج یاه همانرب ندوب اکتا تیيباق و یگداس

 74/4 944/4 904/4 077/4 554/4 نانکراک نیب رد یيغش تینما و تابث گنهرف داجیا

 474/4 074/4 034/4 074/4 337/4 یجراخ یاهتسپ یارب زاین دروم دیدناک ود لقادح دوجو
 774/4 044/4 374/4 797/4 077/4 یا هفیاو ریاود رب ینتبم راتخاس قیرط زا نانکراک یارب یيخاد ییاراک شیازفا

 774/4 734/4 774/4 007/4 947/4 یرورپ نیشناج همانرب رمتسم و موادم ی ارجا تهج یتیریدم  یت تابث

 074/4 074/4 357/4 944/4 924/4 دارفا یاه تیيباق نتشاذگ کارتشا هب و تايالطا یروآ عمج یارب دمآراک و بسانم یيولونکت یریگ راک هب

 094/4 344/4 744/4 947/4 3544/4 .تسا نانکراک یاه تیيباق ءاقترا و یا هفرح شرورپ قوشم هک ینامزاس گنهرف

 397/4 904/4 074/4 704/4 374/4 نامزاس نورد رد دنیارف تابث و یگداس

 074/4 994/4 934/4 047/4 374/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب یيامتجا تلادي دوجو و کرتشم سح داجیا
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 274/4 074/4 347/4 774/4 044/4 یرورپ نیشناج همانرب یزاس هدایپ و ارجا یارب یفاک هجدوب صیصخت
 044/4 324/4 704/4 934/4 937/4 نامزاس زاین دروم یاه تسپ و اه تراهم هب نامزاس هدنیآ زاین یبایزرا

 047/4 744/4 974/4 774/4 524/4 نانکراک تیعقوم و نامزاس دارفا لداعت و طباور یوگلا

 474/4 374/4 307/4 574/4 774/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب مزال یروانف یاهراتخاس داجیا

 74/4 044/4 744/4 974/4 477/4 نانکراک یبایزرا و اذج رد یورپ نیشناج رایعم ندش هفاضا

 774/4 374/4 5244/4 33/4 994/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج گنهرف داجیا

 794/4 477/4 334/4 907/4 977/4 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارجا و یزاس هدایپ رد دشرا ناریدم قیوشت و تیامح

 344/4 447/4 794/4 577/4 237/4 نامزاس نانکراک رد یدرف یيغش تفرشیپ ریسم همانرب دوجو

 094/4 777/4 274/4 324/4 034/4 نامزاس رد نانکراک یارب یرورپ نیشناج هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرازگرب

 774/4 207/4 324/4 044/4 754/4 نامزاس نانکراک یبرجت و یشناد یاه یدنمناوت ءاقترا روظنم هب یشزومآ یاه سالک یرازگرب
 477/4 527/4 437/4 097/4 234/4 حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو

 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   اه لماع یراذگ مان
  چنوپ ،  یوسررب درووم ی اوه  صخاوش یور یيماي لیيحت ماجنا هب هجوت اب ار هتفای نارود لماوي سیرتام هيحرم نیا رد
   :زا دنترابي هک .دش ییاسانش یيصا یاه لماي ناوني هب لماي
  دوصرد 73/00  هوب هک دشاب یم 79/77 لماي نیا هژیو رادقم ، ینک یم هدهاشم (0) لودج رد هک هنوگنامه :لوا لماي
         ریوسم هومانرب دووجو یاوهریغتم اوب لوماي نویا .دراد لوماي جنپ نیب رد ار ریثات نیرتشیب و دنک یم نییبت ار سنایراو
 ،ی روروپ نی وشناج همانرب یارجا تهج صخشم یدنبنامز لودج ندوب اراد ،نامزاس نانکراک رد یدرف یيغش تفرشیپ
   تویيباق و یگداوس ،  نامزاوس ناونکراک هیيک یارب یرورپ نیشناج  تسیس یاهدنیارف و فادها ندوب صخشم و فافش
 ،       یجراوخ یاهتوسپ یاروب زاوین درووم دویدناک ود لقادوح دوجو ،ناریدم طسوت یرورپ نیشناج یاه همانرب ندوب اکتا
  و اذوج رد  یوروپ نیشناج رایعم ندش هفاضا ،نامزاس زاین دروم یاه تسپ و اه تراهم هب نامزاس هدنیآ زاین یبایزرا
   ندووب اراد ار لوماي نیا ناوت یم اه صخاش نیا هب هجوت اب و .تسا ییالاب و تبثم یگتسبمه یاراد ،نانکراک یبایزرا
 .دیمان یرورپ نیشناج صخشم یژتارتسا
         اوب لوماي نویا .درویگ یوم روب رد ار سناویراو دوصرد 37/47 هک دشاب یم 33/0 زین لماي نیا هژیو رادقم :مود لماي
 ت ویلوبقم و شریذپ ،نامزاس رد یرورپ نیشناج یارجا و یزاس هدایپ رد دشرا ناریدم قیوشت و تیامح یاه صخاش
  داوجیا ،  راوک و بوسک یاه شلاچ اب یرورپ نیشناج دنیارف ییاتسار  ه ،نانکراک فرط زا نامزاس رد یرورپ نیشناج
    رد یيغوش توینما و تاوبث گنهرف داجیا ،نامزاس رد یرورپ نیشناج  تسیس تیمها و ترورض هرابرد کرتشم سح
  توهج یتیریدم  یت تابث ،یا هفیاو ریاود رب ینتبم راتخاس قیرط زا نانکراک یارب یيخاد ییاراک شیازفا ،نانکراک نیب
   یروروپ نیوشناج یارب یيامتجا تلادي دوجو و کرتشم سح داجیا ،یرورپ نیشناج یاه همانرب رمتسم و مادم ارجا
 و یا هفرح شرورپ قوشم هک ینامزاس گنهرف ،نامزاس رد یرورپ نیشناج زا هدننک تیامح نیناوق دوجو ،نامزاس رد
  اوب و     توسا ییالاوب و توبثم یگتوسبمه یاراد نامزاس رد یرورپ نیشناج گنهرف داجیا و نانکراک یاه تیيباق ءاقترا
          نامزاوس رد یروروپ نیوشناج تورروض کرد ناووني توحت ار لوماي نویا ناووت یم اه صخاش نیا تیهام هب هجوت
  .درک یراذگمان
         اوب زوین لوماي نویا .درویگ یوم روب رد ار سناویراو دصرد 99/70 هک دشاب یم 05/0 لماي نیا هژیو رادقم :موس لماي
 ی  اروب بوسانم و ی ووق یبا وی  زرا ماوظن دووجو ، حوطوس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو یاه صخاش
   یيوولونکت یرویگ   راوک هوب ،  ءاوقترا یاروب دعتسم و هتسیاش دارفا یتايالطا کناب دوجو ،نانکراک یاهدادعتسا ییاسانش
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 ارجا یارب یفاک هجدوب صیصخت ،دارفا یاه تیيباق نتشاذگ کارتشا هب و تايالطا یروآ عمج یارب دمآراک و بسانم
  دووجو ،   نامزاوس رد یروروپ نیوشناج  یاروب مزال  یرواونف   یاهراتخاوس داوجیا ، یروروپ نیشناج همانرب یزاس هدایپ و
 هجوت اب و تسا ییالاب و تبثم یگتسبمه یاراد نامزاس رد یرورپ نیشناج هزوح رد یطابترا و یتايالطا یاه  تسیس
  .درک یراذگمان یرورپ نیشناج مزال طیارش و اهتخاسریز نیمات ناوني هب ار نآ ناوت یم اه صخاش نیا اب
 ،ی اوه     صخاوش اوب و دونک یوم نییبت ار سنایراو دصرد 99/07 هک دشاب یم 02/9 لماي نیا هژیو رادقم :مراهچ لماي
  هوب ی وشزومآ ی اوه  سالوک یرازگرب ،نامزاس رد نانکراک یارب یرورپ نیشناج هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرازگرب
  اوه ت وی   يباق ءاوقترا توهج داروفا ی نامزاوس نورد یبایاج ،نامزاس نانکراک یبرجت و یشناد یاه یدنمناوت ءاقترا روظنم
    و الاوب ینامزاوس دوهعت ، رتالاوب یاه تسپ هب ءاقترا یارب نانکراک یگدامآ ،نامزاس زاین دروم یاه تراهم و اه یگتسیاش
 ی اوه  توصرف  داوجیا ، ناروگید  هوب یراک شناد و تایبرجت لاقتنا هب دارفا لیامت ،نامزاس نورد دارفا یراگدنام هب لیم
  توحت  اوه  صخاوش تیهام هب هجوت اب و تسا ییالاب و تبثم یگتسبمه یاراد یمادختسا  نومزآ قیرط زا ربارب یيغش
   .دش یراذگمان یرورپ نیشناج یارب الاب دادعتسا زا رادروخرب دارفا یاهتراهم ءاقترا ناوني
 راشتنا یاه صخاش اب و دریگ یم رب رد ار سنایراو دصرد 00/47هک تسا 77/9 زین لماي نیا هژیو رادقم : جنپ لماي
 ، ناونآ      نیوب یيغوش توینما و ناونکراک یيامتجا بیکرت دوجوم تیعضو ،ینامزاس تیلاعف ماجنا یارب تايالطا عیرس
   یونتبم الاوب یریذپ فاطعنا ،یيغش یاه تصرف ناليا  تسیس قیرط زا نامزاس لخاد دارفا یارب یيخاد راک رازاب داجیا
   تاوبث و یگداوس ، حوطوس ه ویيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو ،ینامزاس لقتسم یاه شخب و اهدحاو رب
 تسا ییالاب و تبثم یگتسبمه یاراد نانکراک تیعقوم و نامزاس دارفا لداعت و طباور یوگلا ،نامزاس نورد رد دنیارف
   .دش یراذگمان ینامزاس گنهرف تیوقت ناوني اب قوف یاه صخاش هب هجوت اب و

 اهصخاش زا یجارختسا یاهلماع .6 لودج

 هیلوا یاه صخاش اه لماي
  شخرووچ اووب هژوویو ریداووقم لووماوي عووومجم
 یجارختسا

 سنایراو

 یرورپ نیشناج صخشم یژتارتسا ندوب اراد

 نامزاس نانکراک رد یدرف یيغش تفرشیپ ریسم همانرب دوجو

79/77 73/00 

 یرورپ نیشناج همانرب یارجا تهج صخشم یدنبنامز لودج ندوب اراد

 نامزاس نانکراک هیيک یارب یرورپ نیشناج  تسیس یاهدنیارف و فادها ندوب صخشم و فافش

 ناریدم طسوت یرورپ نیشناج یاه همانرب ندوب اکتا تیيباق و یگداس

 یجراخ یاهتسپ یارب زاین دروم دیدناک ود لقادح دوجو

 نامزاس زاین دروم یاه تسپ و اه تراهم هب نامزاس هدنیآ زاین یبایزرا

 نانکراک یبایزرا و اذج رد یورپ نیشناج رایعم ندش هفاضا

 

 
 
 نامزاس رد یرورپ نیشناج توررض کرد

 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارجا و یزاس هدایپ رد دشرا ناریدم قیوشت و تیامح

33/0 
 

37/47 

 نانکراک فرط زا نامزاس رد یرورپ نیشناج تیلوبقم و شریذپ

 راک و بسک یاه شلاچ اب یرورپ نیشناج دنیارف ییاتسار  ه

 نامزاس رد یرورپ نیشناج  تسیس تیمها و ترورض هرابرد کرتشم سح داجیا

 نانکراک نیب رد یيغش تینما و تابث گنهرف داجیا

 یا هفیاو ریاود رب ینتبم راتخاس قیرط زا نانکراک یارب یيخاد ییاراک شیازفا

 یرورپ نیشناج یاه همانرب رمتسم و مادم ارجا تهج یتیریدم  یت تابث

 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب یيامتجا تلادي دوجو و کرتشم سح داجیا

 نامزاس رد یرورپ نیشناج زا هدننک تیامح نیناوق دوجو

 نانکراک یاه تیيباق ءاقترا و یا هفرح شرورپ قوشم ینامزاس گنهرف

 نامزاس رد یرورپ نیشناج گنهرف داجیا

 
 
 

 حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو

 نانکراک یاهدادعتسا ییاسانش یارب بسانم و یوق یبایزرا ماظن دوجو 75/37 05/0

 ءاقترا یارب دعتسم و هتسیاش دارفا یتايالطا کناب دوجو
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  نیووشناج مزال طیارووش و اهتخاووسریز نیماووت
 یرورپ

 یاه تیيباق نتشاذگ کارتشا هب و تايالطا یروآ عمج یارب دمآراک و بسانم یيولونکت یریگ راک هب
 دارفا

 یرورپ نیشناج همانرب یزاس هدایپ و ارجا یارب یفاک هجدوب صیصخت

 نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب مزال یروانف یاهراتخاس داجیا

 نامزاس رد یرورپ نیشناج هزوح رد یطابترا و یتايالطا یاه  تسیس دوجو

 
 
    دادعتوسا زا رادرووخرب داروفا یاهتراهم ءاقترا
 الاب
 

 نامزاس رد نانکراک یارب یرورپ نیشناج هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرازگرب

02/9 99/07 

 نامزاس نانکراک یبرجت و یشناد یاه یدنمناوت ءاقترا روظنم هب یشزومآ یاه سالک یرازگرب

 نامزاس زاین دروم یاه تراهم و اه یگتسیاش اه تیيباق ءاقترا تهج دارفا ینامزاس نورد یبایاج

 رتالاب یاه تسپ هب ءاقترا یارب نانکراک یگدامآ

 نامزاس نورد دارفا یراگدنام هب لیم و الاب ینامزاس دهعت

 نارگید هب یراک شناد و تایبرجت لاقتنا هب دارفا لیامت

 یمادختسا  نومزآ قیرط زا ربارب یيغش یاه تصرف داجیا

 
 
 
 
 
 ینامزاس گنهرف تیوقت

 ینامزاس تیلاعف ماجنا یارب تايالطا عیرس راشتنا

77/9 00/47 

 نانآ  نیب یيغش تینما و نانکراک یيامتجا بیکرت دوجوم تیعضو

 یيغش یاه تصرف ناليا  تسیس قیرط زا نامزاس لخاد دارفا یارب یيخاد راک رازاب داجیا

 ینامزاس لقتسم یاه شخب و اهدحاو رب ینتبم الاب یریذپ فاطعنا

 حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو

 نامزاس نورد رد دنیارف تابث و یگداس

 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نارهت یرادرهش رد یرورپ نیشناج لدم
 هداد ناشن لکش یور رب نارهت یرادرهش رد یرورپ نیشناج رب رثوم لماوي و هدش ییاسانش یاههلوقم هيحرم نیا رد
 .دنوشیم

 
 3397 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نارهت یرادرهش رد یرورپنیشناج یوگلا :(1) لکش
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 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگهجیتن
 ، اوه  شلاوچ ن ویا تیری دوم یارب و دش دنهاوخ هجاوم یا هدنیازف یتباقر یاه شلاچ اب هدنیآ رد اه نامزاس هک ییاجنآ زا
  زاوس  هدونی آ و روگن  هدونیآ ی اوه نامزاس رد اذل ،تشاد دنهاوخ یيعف ناریدم زا رت شخبرثا و رت هتسیاش یناریدم هب زاین
 ی اوهرازبا زا ی وکی . دوشاب ی  وم رادرووخرب یدا ویز ی رتوشیب ت ویمها زا زور ره یرورپ نیزگیاج و اهدادعتسا تیریدم
 ور ن وی ا زا .توسا یرورپ نیشناج ی همانرب داجیا نامزاس یدیيک لغاشم یارب هدبز یاهورین نیمات و دادعتسا تیریدم
 ار ویز .دوش یم ارجا قفوم یربهر موادت زا نانیمطا یارب یرورپ نیشناج یزیر همانرب یاه حرط ،اه نامزاس زا یخرب رد
 و تیری دوم . دونک ی وم نی  موضت ار نامزاوس ت ویقفوم ی روروپ نی    وشناج هوک دونراد داوقتيا اه نامزاس نیا دشرا ناریدم
 و ی روکف یاه هیامرس زا تظفاحم و یدیيک لغاشم رد یربهر موادت زا نانیمطا موهفم هب ،یرورپ نیشناج یزیر همانرب
   نآ طوسوت هوک ی رووط  هوب ،دوش یم ماجنا اهدادعتسا تیریدم دنیآرف قیرط زا ،ماظن نیا تسا نامزاس نورد رد یميي
 و ی  وشزومآ عوونتم ی اوه  هومانرب ی اروجا یارب بسانم ییاضف داجیا اب و دومن ییاسانش ار یناسنا یاهدادعتسا ناوت یم
 ی اوه  لاوس رد ید ویيک ی اوه تیعقوم نتفرگ هدهي هب و نانکراک ندرب الاب یارب ار دياسم یاه هنیمز جیردت هب ،یشرورپ
 یاهالخ ندرک رپ ی هوحن رد یریگ  یمصت دنیآرف یرورپ نیشناج یزیر همانرب ،عقاو رد .دروآ  هارف نانآ طسوت هدنیآ
        ترووص ناروهت یرادرهوش رد یروروپ نیوشناج یووگلا هوئارا فده اب شهوژپ نیا .دشاب یم نامزاس یدیيک لغاشم
 ی اوه   همانوشسرپ ناروهت یرادرهش رد یرورپ نیشناج  تسیس بسانم یوگلا ندیزگرب تهج روظنم نیمه هب .تفریذپ
  ندووب اراد ، لوماي 0  تویاهن رد و دش یسررب یيماي لیيحت زا هدافتسا اب ناگربخ و ناصصختم طسوت هدش هداد خساپ
 ،  نامزاوس ناونکراک رد ی دروف یيغش تفرشیپ ریسم همانرب دوجو) یاههلوقم لماش یرورپ نیشناج صخشم یژتارتسا
 ،   و فادوها ندووب صخوشم و  فافوش ،ی روروپ نی  وشناج هومانرب ی  اروجا توهج صخشم یدنبنامز لودج ندوب اراد
 ی روروپ نیشناج یاه همانرب ندوب اکتا تیيباق و یگداس ،نامزاس نانکراک هیيک یارب یرورپ نیشناج  تسیس یاهدنیارف
  و اوه    تراوهم هوب نامزاوس هدنیآ زاین یبایزرا ،یجراخ یاهتسپ یارب زاین دروم دیدناک ود لقادح دوجو ،ناریدم طسوت
 ،79/77    هژویو رادوقم اوب ( ناونکراک یبایزرا و اذج رد یورپ نیشناج رایعم ندش هفاضا ،نامزاس زاین دروم یاه تسپ
 و ی زاوس هدا وی پ رد دوشرا ناری دوم قی ووشت و ت ویامح ) یاوههلوقم اب نامزاس رد یرورپ نیشناج توررض کرد لماي
 یی اتوسار   وه ،ن   اونکراک فروط زا نامزاوس رد یرورپ نیشناج تیلوبقم و شریذپ ،نامزاس رد یرورپ نیشناج یارجا
 نی وشناج   توسیس ت وی  مها و تروروض هراوبرد کرتشم سح داجیا ،راک و بسک یاه شلاچ اب یرورپ نیشناج دنیارف
 ق ویرط زا نانکراک یارب یيخاد ییاراک شیازفا ،نانکراک نیب رد یيغش تینما و تابث گنهرف داجیا ،نامزاس رد یرورپ
 سح داجیا ،یرورپ نیشناج یاه همانرب رمتسم و مادم ارجا تهج یتیریدم  یت تابث ،یا هفیاو ریاود رب ینتبم راتخاس
 ی روروپ نی  وشناج زا هدوننک تیامح نیناوق دوجو ،نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب یيامتجا تلادي دوجو و کرتشم
 رد ی روروپ نیشناج گنهرف داجیا ،نانکراک یاه تیيباق ءاقترا و یا هفرح شرورپ قوشم ینامزاس گنهرف ،نامزاس رد
   راتخاوس دووجو ) یاوه  هولوقم اوب ی روروپ نی وشناج مزال طیارش و اهتخاسریز نیمات لماي و 33/0 ریداقم اب (نامزاس
 ، ناونکراک ی اهدادعتوسا یی اوسانش ی اروب بسانم و یوق یبایزرا ماظن دوجو ،حوطس هیيک زا فافش و اوتکم ینامزاس
 ی روآ عومج ی اروب دمآراک و بسانم یيولونکت یریگ راک هب ،ءاقترا یارب دعتسم و هتسیاش دارفا یتايالطا کناب دوجو
 نی  وشناج هومانرب ی زاوس هدا وی پ و اروجا ی اروب یفاک هجدوب صیصخت ،دارفا یاه تیيباق نتشاذگ کارتشا هب و تايالطا
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 رد ی طاوبترا و ی تاويالطا یاه  تسیس دوجو ،نامزاس رد یرورپ نیشناج یارب مزال یروانف یاهراتخاس داجیا ،یرورپ
   زا رادرووخرب داروفا ی اوه تراوهم  ءاوقترا  لوماي و 05/0   یوشخرچ هژویو ریداقم اب (نامزاس رد یرورپ نیشناج هزوح
 ی اوه  سالوک ی رازوگرب ،نامزاس رد نانکراک یارب یرورپ نیشناج هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرازگرب) الاب دادعتسا
    ءاوقترا توهج داروفا ینامزاس نورد یبایاج ،نامزاس نانکراک یبرجت و یشناد یاه یدنمناوت ءاقترا روظنم هب یشزومآ
 ینامزاس دهعت ،رتالاب یاه تسپ هب ءاقترا یارب نانکراک یگدامآ ،نامزاس زاین دروم یاه تراهم و اه یگتسیاش اه تیيباق
  داوجیا ، ناروگی د هوب ی  راوک شوناد و تا وی   برجت لاوقتنا هوب داروفا ل ویامت ، نامزاوس نورد دارفا یراگدنام هب لیم و الاب
 ی  نامزاوس گونهرف ت ویوقت لماي و 02/9 یشخرچ هژیو ریداقم اب (یمادختسا  نومزآ قیرط زا ربارب یيغش یاه تصرف
 ت وی نما و ناونکراک یيامتجا بیکرت دوجوم تیعضو ،ینامزاس تیلاعف ماجنا یارب تايالطا عیرس راشتنا) یاههلوقم اب
  فاوطعنا ،ی يغوش ی اوه تصرف ناليا  تسیس قیرط زا نامزاس لخاد دارفا یارب یيخاد راک رازاب داجیا ،نانآ  نیب یيغش
 ، حوطوس ه ویيک زا فافش و اوتکم ینامزاس راتخاس دوجو ،ینامزاس لقتسم یاه شخب و اهدحاو رب ینتبم الاب یریذپ
    هوک دوش صخوشم   و دوندیدرگ صخوشم 77/9     یوشخرچ هژویو ریداوقم اوب (نامزاس نورد رد دنیارف تابث و یگداس
 و ی روروپ نی وشناج ی  ووگلا رد روثا نیرتشیب یاراد یرورپ نیشناج صخشم یژتارتسا ندوب اراد لماوي یاهصخاش
 یرتدا ویز تیمها یاراد ،یرورپ نیشناج مزال طیارش و اهتخاسریز نیمات نامزاس رد یرورپ نیشناج توررض کرد
 .دندوب نارهت رهش یرادرهش رد یرورپ نیشناج یوگلا نییعت رد

 عبانم
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    یاوهراکهار زوکرم و دونورا رهم یلاي یشزومآ هسسوم ،نارهت ،یرادباسح و تیریدم مويي یييملا نیب سنارفنک نیمجنپ ،(ناتسزوخ
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