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 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یشزرو مويي و یندب تیبرت هورگ ،یشزرو تیریدم یرتکد یوجشناد
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 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یشزرو مويي و یندب تیبرت هورگ ،یشزرو تیریدم رایداتسا
  بسن یردان یدهم

 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یشزرو مويي و یندب تیبرت هورگ ،یشزرو تیریدم رایداتسا
 24/24/3397 :شریذپ رودص خیرات 57/94/3397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   صخاسش .تسسا       هدسش حرسطم هعسسصت لاسح رد ياهرصسشک ياسهشلاچ زا يكي ناصنع هب يرهش تمالس ،ينيشنرهش دنور  رتسگ اب
      هسب هسجصت اسب .تسسا يرهسش رادياپ هعسصت ياهتسايس تيقفصم نازيم نداد ناشن يارب يلصا ياهصخاش زا يكي نادنورهش يتمالس
 دناصتيم و دهديم ليكشت يزورما يايند رد اهنآ تمالس ياقترا تهج ار هعماج دارفا يگدنز زا يمهم شخب يناگمه  زرو هكنيا
 هعسصت رد يناگمه  زرو ريثات يسررب ،رضاح شهو پ فده اذل .ديامن فرطرب ار يزورما ياهرهش تمالس تالضعم زا يرايسب
 و تسا ناريا ياه راصناخ هيلک قيقحت نيا يرامآ هعماج .تسا يشياميپ -يفيصصت عصن زا رضاح شهو پ  ور .دشابيم يرهش تمالس
   زا قسيقحت يرسيگ هزادنا يارب .ديدرگ نييعت يفداصت و يا هشصخ يريگ هنصمن  ور هب راصناخ 480 نارکصک لودج  اسا رب هنصمن مجح
      کست يست قسيرط زا لسصاح ياسه    هداد .دسيدرگ هدافتسسا يداسصتقا - يعاسمتجا لماصع و ينامرد ياه هنيزه ،يناگمه  زرو همانشسرپ هس
   زرو تسيلاعف    نازسيم هسک دسهد يسم ناشن قيقحت جياتن .دندش ليلحت و هيزجت نمديرف نصمزآ و يراتخاس تالداعم ،نصيسرگر ،يهورگ
 ،  نادنورهسش تمالسس هعسصت رصظنم هب  پ .ددرگيم نادنورهش تمالس هعسصت ثعاب ،اهراصناخ تمالس و يتسردنت دصبهب نمض يناگمه
  .دنشاب هتشاد يناگمه و يشزرو ياه تيلاعف هب يرتشيب هجصت دياب يرهش نيلصئسم و ناريدم
 
 .تمالس ،یرهش یرادیاپ هعسوت ،یرهش تمالس ،یناگمه شزرو :یدیلک تاملک
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 همدقم
  تویاهن رد و گرزب و کچوک یاهرهش دادعت شیازفا نآ عبت هب و اهرهش تیعمج شیازفا ،ینیشنرهش ،ام رصي یگژیو
  تویعمج 4947  اوت 4337  هرود یوط هک یروط هب تسا هدوب نادنورهش شیاسآ و یتمالس یاهشلاچ و لئاسم دیدشت
   لاوح رد یاهرووشک یرهش طاقن رد دصرد 43 ،دادعت نیا زا هک درک دهاوخ دشر درایيیم 9/9 دودح ات یرهش یحاون
  هویور یوب  شرتوسگ و  اهرهوش رد   هژیووب تویعمج  دوشر .(797 :7397 ، ناراوکمه و یبارض) دوب دهاوخ هتفای هعسوت
  نتوشاد  وروگ رد رهش تمالس .دیدرگ یرهش طیحم تمالس هلوقم ندش حرطم بجوم  تسیب نرق لالخ رد ینیشنرهش
  و یراویز) تسا ... و یشزرو ،یتشادهب ،یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یداصتقا ،یيامتجا بسانم یاهرتسب و  لاس طیحم
   .(40 :7397 ،داژنابابناج
 ،    تویعمج ندوش نوسم هويمج زا عماوج یتیعمج راتخاس تارییغت ،زورما یرهش و یتعنص یگدنز تایضتقم رب هوالي
     روب اهرهوش و اهرووشک رد ناوتاون و ناوت   ک دارفا هب هجوت ،ینغ و ریقف ی هيصاف شیازفا ،یيامتجا تاقبط مره رییغت
 ی  هعوسوت ، اهرهوش   نالوک رد مدروم یگدنز ی هویش حالصا و یطیحم  تسیز طیارش داجیا ،اه تخاسریز ی هعسوت موزل
 ،  ووج تداعوس ) .دونک   یوم یروروض تارییغت نیا اب یا هيخادم درکیور نیرترثؤم ناوني هب ار یناگمه شزرو ی هزوح
0397:47) 
 اهرهش یاضف رد یزیرهمانرب اب اهنت هک تسا یمومي ضارما زا یرایسب زاسهنیمز یرهش یگدنز و رهش رصاعم رصي رد
   و یندوب یاوه    تویلاعف  لاوس طیوحم هعوسوت رد . 7(07 :4747 ،   ناراوکمه و اوقناف) دوومن زیهرپ ضارما نیا زا ناوتیم
      تاروثا مادونا بوسانت ظوفح و داوجیا رد اهنت هن ینامسج تیلاعف و شزرو .دنراد ار یمهم هاگیاج یشزرو تاحیرفت
   وه یقاچ و تباید ،نوخ راشف ،یقوري یبيق یاهیرامیب  وصخ هب اهیرامیب زا یریگشیپ رد هکيب دراد یدنمدوس
 . 7(59 :7747 ،اناید و دیوید) دنکیم افیا ار یمهم شقن
  یتمالوس ،  یرهوش یگدونز زا یشان یاه یرامیب و تالکشم و یکرحت یب هک یطیارش رد یناگمه یاه شزرو ی هعسوت
  فدوه  .دوشاب یرهش یگدنز زا یشان تالکشم شهاک یارب یيح هار دناوت یم ،دنک یم دیدهت ار نادنورهش زا یرایسب
 ی   هدافتوسا و یباداوش و طاشن داجیا و یحور و یمسج تمالس ظفح» ،هعماج رد شزرو ندرک یمومي ای یناگمه زا
 .(4397:97 ،یتواخس)تسا «مدرم داحآ یارب  لاس تاحیرفت ی هنیمز داجیا زین و تغارف تاقوا زا اويطم
      اهرووشک روگید رد مدروم تکراوشم نازویم و یونعم و یيامتجا ،یناور ،ینامسج تمالس رب شزرو ریثمت هب یهاگن 
     کوی لوماي یوبيق یاوه یرامیب تسا هدرک ماليا یناهج تشادهب نامزاس .دراد هرمزور یگدنز رد نآ تیمها زا ناشن
   یوبيق یاوه یرامیب زا یشان گرم رطخ شهاک لماي ار رمتسم و  ظنم یندب تیلاعف و تسا ناهج رد ریم و گرم موس
-       یوم ناووني شزرو راوثآ زا ار ناونز رد هنیوس ناطروس زوین و تباید هب التبا رطخ و نوخ راشف شهاک نآ رانک رد و
 .(0397 ،ینادزی)دنک 
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   دراوچیر) لدوم ق وبط رب تسا یرهش رادیاپ هعسوت یيصا فده  لاس یگدنز و  لاس ناسنا ، لاس هعماج یيک روط هب
 ، ینیوشام یگدنز یاهراشف زا نتساک ،یگدنز فیطيت تهج یشزرو بسانم یاه همانرب یارجا و هعسوت ،7(9747 ،یيیاب
 نیرترادیاپ زا یکی یترابي هب .دراد ترورض یحور و یناور و ینامسج تمالس نیممت ،یتاذ تالیامت و زیارغ یاضرا
  یياومتجا  یگدونز     و یرهوش طیوحم یزاوس تمالوس و یراتفر یاهیراجنهان و تافارحنا ،دسافم زا یریگويج یاه هار
 و یا ه  وقطنم ییاویفارغج طیارش هب هک تسا ینوگمهان هدیدپ یناگمه شزرو .تسا نآ ندرک یناگمه و شزرو هعسوت
  یاوهیزاب و یحیرفت هتفاین نامزاس و هتفای نامزاس یشزرو یاهتیلاعف همه لماش و دراد یگتسب یيامتجا -یگنهرف
 و  طاوشن     بوسک رد یرایوسب تاریثاوت یناوگمه شزرو .(5397 ،یمیرک) دراد ماي بطاخم و دوشیم یيحم و یموب
  تاوطابترا و  دونویپ ، یيغوش طباور دوبهب ،ینامسج یگدامآ و یتمالس بسک ،تغارف تاقوا یزاس ینغ ،تذل ساسحا
  فوطاوي زا  یرادرووخرب ،شزرو  راوثآ و  دویاوف  هوب  یبایتوسد  ،اوه یرامیب نامرد و یریگشیپ ،یگدنز ۀویش و یيامتجا
   .(4397:37 ،روپ یداوج) دراد یيامتجا طباور و لماعت شرتسگ ،یيامتجا
   یراذوگ هیامروس  یيوون ار نآ  هوکيب دنرگن یمن هنیزه ناوني هب دوخ یشزرو یاه هنیزه هب اه تلود زا یرایسب هزورما
   و یناومز) دونرگن  یوم نآ  لاوثما و ینامرد یاههنیزه شهاک ،راک یورین یرو هرهب دوبهب ،هعماج تمالس شیازفا یارب
 هزورما .تسا  لاس یا هعماج نتشاد ،روشک کی یگتفای هعسوت و تیقفوم  هم یاه صخاش زا یکی .(7397 ،ناراکمه
 شزرو ، هوتفای  هعوسوت یاهروشک رتشیب رد راک نامز ندش هاتوک و یتمالس و تشادهب زا مدرم یهاگآ شیازفا لیلد هب
 ، ناومرد ی اوه  هونیزه  شهاوک و  یتمالوس  شیازوفا  لوماوي نیرتمهم زا یکی ناوني هب و تسا هدرک ادیپ یرتشیب تیمها
  دونرب  یوم  هروهب نآ زا  تولود و  دروف  هوک هدش راک یورین و تیعمج تبسن شیازفا و یيم یاه همانرب ی هعسوت بجوم
 .(3397 ،یرفعج و نایرکسي)
  تویلاعف هزوح رد یدرکيمي یاه تیدودحم زا یضعب ،نامروشک رد فيتخم ییایفارغج یاه  یيقا هب هجوت اب نینچمه
       راذوگ ریثاوت اوهراوناخ یناومرد دروک هونیزه شیازفا رب اهنآ یگمه هک .دراد دوجو دارفا یارب یناگمه شزرو و یندب
     یاووه و اآ تويي هوب یناتوسهوک قطانم رد و ،ینیشن نامتراپآ یگدنز تيي هب روشک یزکرم قطانم رد الثم .دنتسه
       طیاروش هوب هوجوت اوب دونناوت یومن مدرم ، کاح کشخ و مرگ یاوه و اآ تيي هب یریوک قطانم رد و نشخ و درس
    ماوسقا عاوونا هومادا رد و  هدوش یتکرح رقف راچد نآ هعبت هب و دنیامن تکرش یشزرو یاه تیلاعف رد یتحار هب روکذم
     و هدومآ داروفا غاروس هوب ( ... و ی  وقوري یوبيق ی اوه  یراومیب ، توباید ،الاب نوخ راشف ،یقاچ)نآ زا یشان یاه یرامیب
 .(3397 ،ناراکمه و ثایغ)دبای یم شیازفا اهنآ ینامرد یاه هنیزه
     یاروجا و یوحارط یاروب یويم حطس رد فيتخم یاهروشک رد یریگمشچ ی هقالي ریخا یاهلاس رد ،ساسا نیمه رب
   یداویز دوح ات هک دروخ یم  شچ هب یناگمه شزرو ی هعسوت و یندب تیلاعف یاقترا تهج ییاه همانرب و اهدربهار
  و اوه   حروط هوک نویا   اوب زوین ناریا رد .(9397 ،ناراکمه و یناسحا) تسا یناهج تشادهب نامزاس یاهتسایس زا رثمتم
  تاوعلاطم  جیاوتن  یولو  توسا هدیدرگ ماجنا فيتخم راشقا رد یشزرو یاهتیلاعف شرتسگ تهج یفيتخم یاههمانرب
  هوب  یوسرتسد  مدوي ، توقو  دووبمک ، هداوناوخ  دیدوش لرتنک ،یگنهرف یاهتیدودحم لثم یعناوم دهدیم ناشن فيتخم
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 تالکشم و یهاگآ مدي ،یيبنت ،یفنم اراجت ،ینماان ساسحا ،هارمه کی نتشادن ،بسانم یشزرو ناکم مدي ،تاناکما
  اوب     دوشوک یوم روضاح شهوژوپ نیاربانب دننزیم نماد تکراشم مدي هب هک دنتسه یيماوي نیرتجیار ،یناور ای ینامسج
 موزل ،ینامرد یاه هنیزه شیازفا و یگدنز تیفیک شهاک و نادنورهش یداصتقا و یيامتجا تالکشم شیازفا هب هجوت
    اوب اذول .دوهد رارق هجوت دروم ار یرهش طیحم تمالس هعسوت تهج یيماي ناوني هب یناگمه شزرو هعسوت هب هجوت
      رد یناوگمه شزرو ییاوضف شوقن اویآ هوک تسا لاوس نیا هب خساپ لابند هب رضاح قیقحت ،هدش نایب دراوم هب هجوت
 ؟تسا راذگرثا یرهش تمالس هعسوت
 یرظن ینابم

 ، تویعمج  نوزوفا زور  دوشر زا  لوصاح ءوس راثآ اهرهش نالک هژیوب اهرهش یيامتجا و یداصتقا یایازم رانک رد هزورما
  یفاوکان ، یوطیحم  توسیز یاهیگدولآ و اهبیرخت داعبا ندش هدرتسگ ،دودحم یعیبط عبانم ،ینیشنرهش یگدنز یاههویش
  لوماوي زا  یعیوسو  هونیمز ...و  یموسرریغ  تنوکوس ، یرهوش هدوسرف یاهتفاب ،رقف یراکیب ،اهتخاس ریزو تامدخ ندوب
  هدروک   هاروف هعسوت لاح رد یاهروشک رد ًااتدمي اهرهش رد ار نادنورهش یگدنز تایفیک و ناسنا تمالس هدننکدیدهت
  یگدونز  تویفیک  دووبهب  فدوه  اوب ، یرهوش هعسوت یزیرهمانرب تایبدا رد نیون درکیور کی ناوني هب یتمالس اذل .تسا
 ، یدوج  تارطاوخم زا  یوکی ناوني هب یتمالس .7(075 :7447 ،ومیرات و نموارب) تسا هتفرگ رارق دیکمت دروم نادنورهش
  هدونهد ناشن ،یييملانیب یاهنامزاس یاه لیيحت .تسا هتفای هژیو تیمها هعسوت لاح رد یاهروشک یتنوکس یحاون رد
 .7(0 :0447 ، ناراوکمه و سیرک) تسا رادیاپ هعسوت شجنس رد یساسا صخاش کی ناوني هب یتمالس هفلؤم تیروحم
  توکرح  نموضتم ، اهرهوش یاهعسوت یاههمانرب نطب رد تمالس نتفای تیروحم اهرهش یزیرهمانرب رد هزورما نیاربانب
- هوطبار و تسا یيامتجا یرادیاپ یيصا یاهشخب زا یکی یرهش تمالس اریز .تسا رادیاپ هعسوت تمس هب رهش یعقاو
  طاوشن  بوجوم    یرهوش تمالوس نیونچمه .(947 :5397 ، یدیعوس یضاق) دراد داصتقا و یگدنز تیفیک اب یقیمي یا
 ،9 نوتوسديگ) دوشیم یرهش یداصتقا قنور اتجیتن و یراک نامدنار ،شیازفا ،یيامتجا طباور تیفیک دوبهب و یيامتجا
4447: 77  رگید فرط زا .تسا هعماج کی نالک ناراذگتسایس یارب عوضوم نیا تیمها لیلد هدنهد ناشن دراوم نیا .(4
 نیا زا یخرب هکنیا نیا زا رتدب و دوشیم طرفم یقاچ و یکرحت  ک زا یشان یاهیرامیب نامرد فرص ییالاب هنیزه هنالاس
 زا شیب یتمالس هک تسا یلاح رد نیا .دراذگیم یاج هب یریذپان ناربج یناسنا تافيت (یبيق یهتکس هيمج زا) اهیرامیب
   ظنوم یکیزیف یاهتیلاعف .0(3447 ،ناراکمه و تنرگ) دراد رارق یکیزیف یاهتیلاعف و هیذغت ریغتم ود ریثمت تحت زیچره
 .0(059 :4447 ،نوتراب) دراد رارق یقوري یبيق یاهیرامیب و یعیبطریغ گرم شهاک رد یدایز هدش تابثا جیاتن
   یاوهراکو زاوس یا هوعماج  روه رد  یریذوپهعماج دنیآرف اب هارمه ،یيامتجا یهدیدپ ناوني هب یندب یاهتیلاعف و شزرو
  هوعماج ره یارب یيامتجا یدنمدوس یيون هکنیا رب هوالي شزرو.(4397 ،نایتبرش) دراد یپ رد ار یگنهرف و یيامتجا
  ندووب   نیروتهب قیووشت ، ماجوسنا ، تکراوشم ، یگتوسبمه  شیازوفا  نووچ یرتدرخ یيامتجا عفانم یاراد ،دوشیم یقيت

                                                           
1 Braveman & Tarimo 
2 Chris et al 
3Goldstein 
4 Grant et al 
5 Barton 
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  یوشخب ار نآ ناوتیم هک تسا یيامتجا و یدرف یاهدرکراک ریاس و هعماج رد یمومي تمالس شیازفا ،دوبهب ،هعماجرد
  اروچ ،ددرگیم یيامتجا دنیآرف لماکت ثياب یناگمه شزرو نایم رد . درمشرب هعماج رد شزرو راکشآ یاهدرکراک زا
 ، ناونآ  ناویم ازتفلا یهورگ  ه تاساسحا قیرزت و اهنآ هب ندیشخب تدحو و مدرم ندروآ  ه درگ اب یناگمه شزرو هک
 .7(4447 ،ایسراگ) دشخبیم  یکحت دارفا نایم ار تبحم و یتسود یاهدنویپ ودنکیم هعماج هب یاهدنزرا تمدخ
 ،  یناوگمه شزرو هوک دنکیم نایب «اپورا شزرو یاروش وضي و ناتسيگنا رتسچنم هاگشناد داتسا نادراه زگ» روسفورپ
 و دهدیم لکش ار یيامتجا طباور و دشخبیم دوبهب ار یندب تياس هک تسا ینامسج یاهتیلاعف زا یيکش عقاو رد
  یاوه شزرو لووم  دراوچیر .(7397 ، اوین  عیموسو روپ یداوج) دوشیم حوطس مامت رد تاقباسم زا یجیاتن هب رجنم اب
-تیلاعف ،یعیبط طیحم رد ینامسج یاهتیلاعف ، لاس تاحیرفت یاههمانرب ،نلاس لخاد یاهشزرو لماش ار یناگمه
   هوک دونناد یوم ییاه شزرو ار یناگمه یاهشزرو ،نارظن بحاص زا یخرب .دنادیم ینامسج یگدامآ اب یحیرفت یاه
  ندونارذگ و یتمالس یارب و هتشادن یاهژیو صصخت تاناکما و تاسیسات هب زاین و هدوب ءارجا لباق یطیارش ره تحت
-   یوم اووسحم اوهتیلاعف نیا هيمج زا یدرونهوک و ییامیپهار ،یراوس هخرچود .دنیآیم رد ارجا هب تغارف تاقوا
 .(7397 ،اینینامحر) دنوش

        شزرو  توسا هدومآ نیونچ یناوگمه شزرو فویرعت رووشک شزرو یندوب تیبرت هتسوت عماج مان یدربهار دنس رد
    اوی دروف طوسوت ،م اوظنم روطب هک دوشیم قالطا هعماج داحآ شزرو و یندب تیبرت یاهتیلاعف هب یحیرفت و یناگمه
   دووبهب و داروفا لماش و تمالس نیمات فده اب یناور و یمسج یاهزاین عفر روظنم هب یمسر ریغ و یمسر یاههورگ
   هوب دوناوتیم شزرو نیا زا ییاهشخب هک تسا رکذ هب مزال ،دریگیم تروص هناهاگآ تروص هب نانآ یيامتجا طباور
 .(0397:27 ،یمیهاربا)دریذپ ماجنا عونتم لاکشا رد هتفاینامزاس و دنمهدياق ریغ تروص
  یاهدومایپ  .توسا  اوم  راذوگ  لاوح رد  هوعماج  یوساسا و   وهم  لئاوسم هيمج زا زورما یيامتجا یاهیراجنهان و اهبیسآ
  رگناویب ام هعماج هدنبیز نادنچ هن یاهرامآ تسا هدرتسگ رایسب یيامتجا یاهبیسآ یتینما یسایس ،یيامتجا ،یداصتقا
-  لاوس و  یراوتفر  یاوه یراوجنهان و تافارحنا ،دسافم زا یریگويج یاههار نیرترادیاپ زا یکی .تسا خيت تیعقاو نیا
 و نیممت یارب یساسا مادقا ناوني هب یناگمه شزرو .تسا نآ ندرک یناگمه و شزرو یيامتجا یگدنز و طیحم یزاس
 هعماج و ناسنا یزاس لاس یانب ریز شزرو یزاسیمومي .تسا یيم هفیاو کی تسردنت و  لاس یناسنا هیامرس تیبرت
 هعسوت راطق عماوج رد زورما  لاس یاهندب تینالقي و دنامیم  لاس و دوشیم  لاس تشادهب و شزرو اب ندب .دشابیم
 .(5397 ،وينادمه) دنهدیم تيرس ار
  هوک یروط هب هدوب هدننکنارگن و هجوت لباق ،عیرس رایسب ،یناهج یهصري رد یرهش تمالس ریخا یاهشلاچ و تارییغت
   نیونچ .توسا   هدوومن داوجیا  داروفا  یموومي تمالس نوماریپ یعیسو تارییغت ،هتشذگ نرق لوط رد هدرتسگ ینیشنرهش
 و  تمالوس  نیمموت رد  یوساسا و   وهم لماوي زا شزرو .دننکن یگدنز یملاس ناهج رد اهناسنا ،هدش بجوم یتیعضو
 هب نوزفا زور شیارگ ،ینیشنرهش شرتسگ هب هجوت اب ،موس یهرازه هب دورو یادتبا رد هک دوریم رامش هب هعماج طاشن
 نیاربانب .دیامنیم هبرجت ار یهزات نارود ،فيتخم یاهیرامیب و یتحاران زورب و دارفا یندب کرحت شهاک ،ینیشام یگدنز

                                                           
1 Garcia 
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 رد رود  رایوسب  یاوهنامز زا  هوک  یياومتجا  یداومن  ناووني هب ینامسج یاهتیلاعف و یناگمه شزرو رما هب مامتها و هجوت
 فيتخم نارظن بحاص ،رضاح لاح رد هکیروطب ،دراد دارفا تمالس رد یراکنا لباقریغ ریثمت هتشاد دوجو یرشب عماوج
 زا .(32 :7397 ،ناراکمه و یفطل)دنا هدومن نایب نادنورهش تمالس دوبهب و  لاس ناسنا ار رادیاپ یهعسوت یيصا روحم
  رایوسب  تویمها زا   یونک تیوقت و نیممت ار یرهش تیعمج ،یمومي تمالس کرادت اب هنوگچ هکنیا  هف و کرد ور نیا
  یاوقترا و  ظوفح  توهج یيم یفیيکت ، هم نیا یارب مزال یاههنیمز ندومن  هارف و تسا رادروخرب اهتلود یارب یدایز
 .دوریم رامش هب تمالس یاههنیزه شهاک زین و نادنورهش یرهش تمالس

 
 قیقحت شور
  یراومآ هعماج .تسا یگتسبمه – یفیصوت ارجا رظن زا و  تسا یدربراک تاقیقحت عون زا ،فده یانبم رب قیقحت نیا
  راوناوخ 09453707  اوب  روبارب 0397 لاس رد ناریا یرامآ همان لاس ساسا رب هک تسا ناریا یاه راوناخ هیيک قیقحت نیا
    روظن زا هونومن  وجح  هوجوت  اوب و  دویدرگ نییعت راوناخ 039 نارکوک لودج ساسا رب .(0397 ،ناریا رامآ زکرم)تسا
      جنوپ هوب نارویا لوک هوک دش هدافتسا تروص نیدب یفداصت و یا هشوخ یریگ هنومن شور .دوب هدرتسگ یيیخ تعسو
    نیرتوشیب و نیروتمک ناومرد و ت وشادهب ترازو زا مالعتسا ساسا رب هک ناتسا ود هقطنم ره زا و دیدرگ  یسقت هقطنم
  قروش ،   (ناوگزمره و رهوشوب) اوونج ،   (ناتوسيگ و نارهت)لاموش قطاونم دندش ااختنا ،دنتشاد ار ینامرد درک هنیزه
  هوب رهش ره زا همادا رد و .(نامرک و  ق) زکرم و (نادمه و ناتسدرک) ارغ ،(یبونج ناسارخ و ناتسچويب و ناتسیس)
   یروآ عومج یاروب .(7  لودوج) دندوش ااختنا هنومن ناوني هب راوناخ دنچ هيحم ره زا و هيحم دنچ یفداصت تروص
    ینادویم تاوعلاطم نیونچمه و ه  وطوبرم بوتک و تالاقم رورم ،یدانسا یاه یسررب زا ،زاین دروم یاه هداد و تايالطا
 ن ویا رد . دویدرگ مادقا فيتخم یایاوز زا اه هداد زا یهوبنا یسررب هب هدمآ تسد هب تايالطا هب هجوت اب و دش هدافتسا
    .دوش هدافتوسا یداوصتقا -   یياومتجا لوماوي و راوناوخ ینامرد یاه هنیزه ،یناگمه شزرو یا همانشسرپ هس زا هيحرم
    رد زوین نآ ییاویاپ و دیوسر یشزرو تیریدم نیصصختم زا نت 47 دییات هب اه همانشسرپ نیا ییاوتحم و یروص ییاور
 -    یياومتجا لوماوي و اوهراوناخ یناومرد ی اوه  هونیزه ، یناوگمه شزرو   یاروب خاوبنورک یافلآ اب یتامدقم هعلاطم کی
 شور ود  اوب   همانوشسرپ زا لوصاح  هدوش ی روآدروگ  یاوه هداد  .دومآ تسدب 73/4 و 33/4 ،73/4 بیترت هب ،یداصتقا
   و یزوکرم شیاروگ یاه صخاش یفیصوت تايالطا هئارا یارب .دنتفرگ رارق لیيحت و هیزجت دروم یطابنتسا و یفیصوت
   ادوتبا زوین یطابنتسا یاه شور نییعت یارب .دیدرگ هدافتسا (رایعم فارحنا و نیگنایم ،دصرد ،یناوارف لماش) یگدنکارپ

 تمالس هعسوت
 یرهش
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    مرون طوسوت اوه  هداد .توفرگ رارق یسررب دروم فنریمسا – فورگوملاک شور زا هدافتسا اب اه هداد عیزوت ندوب لامرن
    و هویزجت درووم یراتخاوس تالداعم و نویسرگر ،یا هنومن کت یت یرامآ یاه شور اب و SPSS، LISREL یاهرازفا
 .تفرگ رارق لیيحت

 قطانم بسح رب راوناخ هنومن دادعت -1 لودج

 هنومن دادعت راوناخ لک دادعت قطانم
 037 950،337،0 نارهت لامش
 97 307،400 ناتسيگ 
 07 573،779 رهشوب اونج

 77 455،930 ناگزمره
 97 943،390 نادمه ارغ

720 ناتسدرک 479، 47 
 77 033،977 یبونج ناسارخ قرش

 79 333،042 ناتسچويب و ناتسیس
 27 790،939  ق زکرم

 40 772،793 نامرک
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هتفای
  هدودوحم رد  اوهنآ  دوصرد 7/99 ،لاس 49 ریز اه همانشسرپ ناگدنهد خساپ دصرد 0/70 هک داد ناشن یفیصوت یاه هتفای
    و دروم اوهنآ دوصرد 32 . دونراد نس لاس 70 زا شیب زین دصرد 0/2 و لاس 40 ات 70 نیب دصرد 7/27 ،لاس 40 ات 49
 39 ،   يپوید رویز  کردوم یاراد دصرد 70.دندوب درجم اهنآ دصرد 2 و لهاتم اهنآ دصرد 93 .دندوب نز اهنآ دصرد 77
  یروتکد  کردوم یاراد ، زوین  دوصرد 7 و  دوشرا  یوسانشراک  کردوم یاراد دصرد 37 ،یسانشراک کردم یاراد دصرد
 نایوگخساپ دصرد 39/37 .دندوب لاعف ریغ اهنآ دصرد 07 و لاعف اهنآ دصرد 52  ه یناگمه شزرو ظاحل هب .دنتسه
  راوناوخ یاراد  نایوگخوساپ  دوصرد 07/09 ،  هروفن هوس راوناخ یاراد نایوگخساپ دصرد 29/57 ،هرفن ود راوناخ یاراد
  روفن 5  زا شیوب راوناخ یاراد نایوگخساپ دصرد 75/2 و هرفن جنپ راوناخ یاراد نایوگخساپ دصرد 39/97 ،هرفن راهچ
 .دنشاب یم
  شهاوک و  یناوگمه شزرو  نیوب تاطابترا همه هدش درادناتسا ینویسرگر بیارض هک دهد یم ناشن (7) لودج جیاتن
 .دنراد یرادانعم و تبثم طابترا  ه اب اهریغتم همه اذل  تسا رادانعم یداصتقا و یيامتجا لماوي و ینامرد یاه هنیزه

 
 یرهش تمالس هعسوت رب یناگمه شزرو ریثات یطابترا لدم (2) لکش
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  اوب یناگمه شزرو ،یداصتقا - یيامتجا لماوي و اهراوناخ ینامرد یاه هنیزه شهاک ،یناگمه شزرو نیب طابترا رد
 و 32/4  اوهراوناخ  یناومرد یاه هنیزه شهاک اب یداصتقا - یيامتجا لماوي ،53/4 اهراوناخ ینامرد یاه هنیزه شهاک
 .دنراد رگیدمه اب ار ریثات و طابترا نیرتشیب 73/4 یداصتقا -یيامتجا لماوي اب یناگمه شزرو
  اوب  یوناریا  یاوهراوناخ  یناومرد یاه هنیزه شهاک اب یناگمه شزرو یطابترا لدم هک دهد یم ناشن (9) لودج جیاتن
   یماوومت .توسا رادرووخرب یبووويطم  تیعوضو زا ،شزا روب تووهج رد  یداوصتقا -  یياومتجا لووماوي یا ه طوساو  شوقن
 .تسا شهوژپ لدم دییمت و اويطم شزارب ،هدنهد ناشن لدم بسانت یاه صخاش

 یرهش تمالس هعسوت رب ،یناگمه شزرو یطابترا لدم شزارب یاه صخاش و3 لودج
 ریسفت دروآرب کالم صخاش
 اويطم شزارب 9 زا رتمک 297/7 یدازآ هجرد هب ود یخ تبسن
 اويطم شزارب 04/4 زا رتمک 994/4 (RMSEA) دروآرب یاطخ تاعبرم نیگنایم هشیر
 اويطم شزارب 3/4 زا رتالاب 7 (CFI) هدش لیدعت یگدنزارب
 اويطم شزارب 3/4 زا رتالاب 7 (IFI) یشیازفا شزارب صخاش
 اويطم شزارب 3/4 زا رتالاب 03/4 (GFI)شزارب ییوکین
 اويطم شزارب 3/4 زا رتالاب 23/4 (NFI)هدش مرن یگدنزارب

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
   نوومزآ نویا .  دوش هدافتوسا 7لبوس نومزآ زا ،(یداصتقا -یيامتجا لماوي)یا هطساو ریغتم ریثات ندومزآ یارب همادا رد
 رد .دور    یوم راوک هوب رگید ریغتم ود نیب هطبار رد یا هطساو ریغتم کی ریثمت ندومزآ یارب دربراکرپ یاه نومزآ زا یکی
 53/7   زا رادوقم نویا ندش رتشیب تروص رد هک دیآ یم تسدب ریز لومرف قیرط زا Z-value رادقم کی ،لبوس نومزآ
  رویز رد لبوس نومزآ لومرف .دومن دییمت ار ریغتم کی یجنایم ریثمت ندوب رادانعم دصرد 03 نانیمطا حطس رد ناوت یم
 .(7447 ،7ناراکمه و نونیکم)تسا هدش هئارا

 
 لبوس لومرف تاضورفم -4لودج

 اه صخاش موهفم اه صخاش موهفم هدمآ تسدب رادقم

 A و لقتسم ریغتم نایم ریسم بیرض رادقم 753/4

 B و یجنایم ریغتم نایم ریسم بیرض رادقم 932/4

 Sa نایم ریسم هب طوبرم درادناتسا یاطخ 054/4

 Sb نایم ریسم هب طوبرم درادناتسا یاطخ 234/4

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لبوس نومزآ زا لصاح Z-value رادقم ،لبوس نومزآ لومرف رد (0) لودج قباطم هدمآ تسدب ریداقم یراذگ یاج اب
   رویغتم ریثموت ، دوصرد 03  ناونیمطا حطس رد هک درک راهاا ناوت یم 53/7 زا ندوب رتشیب لیلد هب هک دش 399/9 اب ربارب
  راداونعم  اوهراوناخ  یناومرد ی اوه  هونیزه شهاک و یناگمه شزرو نایم هطبار رد یداصتقا -یيامتجا لماوي یا هطساو
 .تسا
   جیاوتن هوک دیدرگ هدافتسا لقتسمt نومزآ زا ،لاعف ریغ و لاعف یاه راوناخ ینامرد یاه هنیزه هسیاقم روظنم هب نینچمه
   .تسا هدمآ 0 لودج رد نآ

                                                           
1- Sobel Test 
2- Mackinnon and etal 
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 لاعفریغ و لاعف راوناخ رد ینامرد یاههنیزه تارییغت هسیاقم یارب لقتسمt نومزآ -5لودج
 
 هتسباو ریغتم

 t نومزآ نول نومزآ رایعم فارحنا نیگنایم دادعت هورگ
 t df p یراد ینعم حطس F هرامآ

 32/4 039 557/4 20/4 03/9 77/2 5/07 379 لاعف ینامرد یاههنیزه

 74/9 94/57 05 لاعفریغ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
       حطوس هوب هوجوت اوب .توسا ناوسکی هورگ ود یاهسنایراو هک دهدیم ناشن ،(=F 03/9و =20/4p) نول نومزآ جیاتن
  دوییمت هورگ ود یاهنیگنایم نیب رادینعم فالتخا دوجو مدي رب ینبم رفص هیضرف  (32/4) لقتسم t نومزآ یرادینعم
 و (07/ 5 ) لاوعف راون   اوخ یناومرد یاوههنیزه نیگنایم هچرگا هک دوشیم هدهاشم زین ،(0) لودج هب هجوت اب .ددرگیم
  یاوه  هونیزه  یدونب   تویولوا یوسررب یارب رخآ رد .تسین رادینعم فالتخا نیا یلو تسا توافتم (94/57) لاعفریغ
 .تسا هدش هئارا 5 لودج رد نآ جیاتن هک دش هدافتسا نمدیرف نومزآ زا اهراوناخ ینامرد

 راوناخ ینامرد یاه هنیزه یدنب تیولوا توافت نییعت یارب نمدیرف نومزآ -6لودج
 نیگناووووویم یشزرو یاههنیزه فیدر

 هبتر
 هووووووجرد ود یخ

 یدازآ
 یووونعم حطوووس
 یراد

 77 93/0497 52/47 ینامرد یاهوراد دیرخ یارب هنیزه عومجم 7
 
 
 
 
 

744/4> 
 30/47 ... و دپوتروا ،حارج ،صصختم کشزپ ،یمومي کشزپ تیزیو یارب هنیزه 7
 37/47 ... و نادند شکور ،یسندوترا ،نادند بصن ،نادند یحارج یارب هنیزه 9
 70/3 (... و یفارگونوس ،ینامردوترپ ،یيولویدار لماش) یهاگشیامزآ تامدخ یارب هنیزه 0
 عاونا و (...و نیلزاو و نیرسیيگ)یبط یاه نغور و (...و هنوپ ،نابزواگ لگ) یهایگ یاهوراد دیرخ هلاسکی هنیزه 0

 تایقري
27/3 

 33/2 نامرد همیب قح 5
 79/2 نکسم و یتیوقت یاهوراد دیرخ یارب هنیزه 2
 92/5 (یتلودو یصوصخ) یناتسرامیب هنیزه 3
 20/5 هداوناخ  یظنت رد هدافتسا دروم لیاسو و اه  رق عاونا هیهت یارب هنیزه 3
 79/5 هیلوا یاه کمک مزاول دیرخ یارب هنیزه 47
 07/5 کعمس و یبطزنل ،کنیي دیرخ یارب هنیزه 77
 93/0 هام ره یارب رمي همیب قح هنیزه 77
 00/0 ... و نژیسکا لوسپک ،جنس راشف ،شوجبآ هسیک ،جنس بت ،روخب هاگتسد ،یقرب وتپ هیهت یارب هنیزه 97

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  دووجو یراد یونعم فالتخا راوناخ ینامرد یاه هنیزه یدنبتیولوا یاه هبتر نیگنایم نیب هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
 راوناخ ینامرد یاه هنیزه یدنبتیولوا رد توافت رب ینبم  کح یهیضرف نیاربانب .(X2= 93/0497 و >744/4p ) دراد
  یاروب هنیزه ،دوجوم داعبا نیب .دشاب یم (5) لودج تروص هب ،راوناخ ینامرد یاه هنیزه یدنب تیولوا .ددرگیم دییات
 ..  و جنوس  بوت ، رووخب هاگتسد ،یقرب وتپ هیهت یارب هنیزه و نیرتشیب (52/47) هبتر نیگنایم اب ینامرد یاهوراد دیرخ
 .دنراد ار هبتر نیرتمک (00/0) هبتر نیگنایم اب
   ثحب
  هوعماج رد .دراد هعماج فيتخم یاه شخب رب یهجوت لباق ریثات هک تسا یگتفای هعسوت یاه صخاش زا یکی یتمالس
  اهدویاب هزوح رد یرهش فيتخم لئاسم بلاق رد هک دنک یم ااجیا یرهش تیریدم راتخاس ،زورما ینیشنرهش و یرهش
  نیمموت ار ...و  یموسج ، یوناور ، یياومتجا تمالس ،دنراد راظتنا ییارجا یاه شخب زا هعماج نادنورهش هک ییاه دیابن و
- هومانرب ی  هعوسوت  بوجوم نامرد یاه هنیزه شهاک و یتمالس شیازفا لماوي نیرت هم زا یکی ناوني هب شزرو .دننک



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

 یگدنز تاموزيم زا شزرو دنربیم هرهب نآ زا تلود و درف هک هتشگ راک یورین و تیعمج تبسن شیازفا و یيم یاه
  تکروش .(7397 ،  یناومز) دوشاب یوم  هوعماج طاشن و تمالس نیممت یساسا و  هم رایسب لماوي زا یکی و هدوب رصاعم
 رد  ییووج  هفروص و شهاک بجوم و دنک یم نیمضت ار دارفا یناور و یمسج تمالس ،یکیزیف یاه تیلاعف رد  ظنم
  هوجیتن  نویا هب هدش ماجنا سیيگنا رد (7747-7747) نامز تدم رد هک یقیقحت رد .دوشیم روشک یتشادهب یاه هنیزه
 7/77 و  یتوشادهب یاه هنیزه رد دنوپ درایيیم 2/7 ییوجهفرص بجوم یشزرو یاه تیلاعف رد تکرش هک تسا هدیسر
  هوک  یداروفا  رولاز و  زوتربار  شرازوگ  ساوسارب .(5397 ،ناراکمه و یربکا) دشابیم روشک داصتقا لک رد دنوپ درایيیم
  تمالوس زا  لاوعف  رویغ  داروفا  هوب  تبوسن ، دونتخادرپیم شزرو و یندب تیلاعف هب هقیقد 49 تدم هب  ک تسد هنازور
   .7(2447 ،ناراکمه و تربار) دندوب رادروخرب یرتاويطم ینامسج

  یناومرد ی اوه هنیزه رب یراد ینعم ریثات یداصتقا -یيامتجا لماوي هک تسا نآ رگنایب رضاح قیقحت رگید شخب جیاتن
 ،(5397  ) یرهاوط و یدومحا ،(5397  ) ناراوکمه و شوااوب تاقیقحت اب قیقحت زا شخب نیا یاههتفای .دراد اهراوناخ
   ریثاوت اوهراوناخ  یناومرد ی اوه هونیزه روب یوفيتخم یياومتجا - یداصتقا لماوي .دوب وسمه (0397) ناراکمه و نیما
   لووماوي نوویا ریثاوت ،دنووش هوجاوم ینامرد یاه هنیزه زا یحطس هوچ اوب اوهراوناخ هوکنیا هوب هتوسب و دونراذگ یوم
  یاروب ، روگید ی اوه  هوروگ ز ا روتمک ی اوه هنیزه هب لیامت ،رتالاوب هناروس دومآرد اوب داروفا یارب .دشابن ناسکی دناوت یم
  تمالووس یاروب یرتوشیب یاه هنیزه فروص هوب لویامت ،رتالاوب دومآرد اوب دارفا ایوگ ینعی  دشاب یم شهاک ،تمالس
 شهاک ،رگید یاه هورگ زا روتمک ی هنیزه نتشاد ِرلامتحا ،نامرد همیب یاراد یاهراوناخ یاروب الثوم اوی .دونراد دووخ
   اذوول و دوونا   هتووشاد یرتالاووب ی  هدووش  یونیب شیپ تمالس هنیزه تسا نوکمم دارفا نیا هک تروص نیدب  دبای یم
    ار ییاووهن تارووثا ریثاوت دنور ،یا هنیزه یاه هورگ ریاوس یاروب اوما .دنا هدومن نامرد ی همیب دیرخ فرص ار یغلابم
  تمالوس ی اوه  هونیزه یدح کی ات اهنآ ،راوناخ هنارس دمآرد شیازفا اب لاثم یارب هک درک هیجوت هنوگ نویا ناووت یوم
 .دور یمن الاب راوناخ تمالس یاه هونیزه اموزل ،هنارس دمآرد شیازفا اب رگید دعب هب نآ زا و دنهد یم شیازفا ار دوخ
    هوب یرتوشیب یوسرتسد ،  روتهب یياومتجا و یداصتقا طیارش اوب داروفا هوک دونراد نویا روب تولالد زین نیشیپ یاه هتفای
 ار هویاپ هومیب ی هتوسب کوی یتسیاب اهتولود نیارباونب ،دوشاب یم تلادي لصا فالخ رب نیا و دنراد ینامرد تامدوخ
  هوومیب قح رظن زا و دشاب ناسکی اهراوناخ ی هومه یاروب هدوش هوئارا تامدوخ تویفیک روظن زا هوک درویگب روظن رد
   تمالوس روب ، یداوصتقا ی اوه     یربارباوون اوت دوهد شوشوپ ار هعماج دارفا ی همه هک یا هنوگ هوب دوشاب هونالداي زوین
  یوکی ( راوناوخ دمآرد) راوناخ لک یاه هنیزه رگید فرط زا .(5397 ،ناراکمه و یدمحا) دراذگن یفنم ریثات اهراوناخ
  توسخن هاگیاج رد نآ تیمها هک تسا مورحم طاقن رد  وصخ هب ینامرد یاه هنیزه رب راذگرثا  هم لماوي زا رگید
  لاوپن رد 7447  لاوس   رد هويمج زارایوسب تاعلاطم رد ینامرد یاه هنیزه و دمآرد نایم  یقتسم هطبار یتسرد .دراد رارق
   و دروف تمالوس رب ریثمت قیرط زا ، یقتسمریغ و  یقتسم تارثا یاراد دمآرد ،هک هداد ناشن هعلاطم نیا .تسا هدش دییمت
 5447  لاوس رد رگید یا هعلاطم رد .7(2447 ،رواهریم) تسا ینامرد یاه هنیزه رب ،تامدخ ی هدننک هئارا ااختنا عون
 ندوب نییاپ هعلاطم نیا قبط رب .تسا هدش تابثا راوناخ دمآرد حطس و ینامرد یاه هنیزه نیب  یقتسم طابترا ،نیچ رد

                                                           
1 Robert et al 
2 Meyerhoefer 
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 ،7وچ)   توسا هدوش یناومرد ی اوه هنیزه حطس شهاک بجوم تامدخ هب دارفا یسرتسد شهاک قیرط زا ،تخادرپ ناوت
  یوم هزوح نیا رد هتفرگ ماجنا یجراخ و یيخاد تاعلاطم رثکا هباشم ابیرقت قیقحت زا شخب نیا لصاح جیاتن .(2447
 ،   توبقارم دونمزاین و لاوس 05  یالاوب   داروفا دادوعت ،  یا هومیب شوشوپ ،راوناخ دعب ،راوناخ دمآرد دنداد ناشن هک دشاب
 رد لماوي نیرت  هم هيمج زا راوناخ رد لغاش دارفا دادعت دننام یيامتجا لماوي یخرب و ییاتسور قطانم رد تنوکس
 .(5397 ،ناراکمه و یربکا )دنتسه نکشرمک یاه هنیزه اب نانآ ی هجاوم یتح و راوناخ ینامرد یاه هنیزه شیازفا
    تاوساسحا اوب یندوب تیلاعف نیب طابترا .دراد یناور تشادهب اب یرادینعم هطبار ینامسج تمالس و یناگمه شزرو
 هنوگ رامیب
   تکروش یوشهوژپ رد , 7(0747 ، نیوب) .دریگ رارق هدافتسا دروم یتمالس دوبهب یاهراکهار زا یشخب ناوني هب دناوتیم
    ریثموت و دویامن رادرووخرب یيامتجا ،یناور ،ینامسج یگدامآ زا ار اههداوناخ دناوتیم ، ظنم ینامسج یاهتیلاعف رد
    رد شومارآ روب یناوگمه شزرو تاریثمت دصرد 07 دودح رد هک دهدیم ناشن جیاتن .دراد هداوناخ تمالس رد ییازسب
      و هدووب ووسمه قویقحت نویا اوب زین (9397 ،یدیعس) ،9(7747 ،نیب ،0747 ،گناس) تاقیقحت .دشابیم هداوناخ طیحم
     هوک توسا یناموسج یاوه  تویلاعف رد  ظنوم روضح ای یمسج یاهتیلاعف زا یيکش ،یناگمه شزرو هک دندرک دییات
-  تویلاعف روثا دروم رد هدش ماجنا تاقیقحت نینچمه .دهدیم لکش ار یيامتجا طباور و دوبهب ار ناور و ندب تمالس
 ،   تويارف تاوقوا یزاوس یونغ ،یيامتجا طباور شرتسگ ،یباداش ،رمي لوط ،یناور و یمسج یتمالس رب یشزرو یاه
  دوبای شیازفا ناهج رد یناگمه یاهشزرو عاونا رد اهنآ تکرش هژیو هب و اهشزرو رد مدرم تکراشم ات هدش ثياب
    یناوگمه شزرو یهدنامزاوس و اوه یزویر  هومانرب رد ناوهج هتفرشیپ یاهروشک بيغا زورما هک تسا لیلد نیمه هب و
 .(2397:50 ،یبسامهط ،رفکرت)دننکیم تباقر اهروشک رگید اب دوخ روشک
 و  دوشر  هويمج زا و  هوبناج  هومه ی  هعوسوت و  تفروشیپ  اوب  یوکیدزن طابترا یتسردنت و یتمالس هک ییاجنآ زا نیاربانب
  یاوه  هونیزه شهاک و یتسردنت و یتمالس شیازفا لماوي نیرت  هم زا یکی ناوني هب شزرو و دراد یداصتقا ی هعسوت
  ارویز دوش هتخادرپ تمالس شیازفا  هم یاه صخاش زا یکی ناوني هب یناگمه  شزرو هب دیاب ،دور یم رامش هب نامرد
  روگید  فروط زا و  دونراد  تویلاعف و  شالوت  یرتوشیب ی هزیگنا اب و رت ااداش و رت طاشن اب فرط کی زا  لاس ی هعماج
 . دوبای یم شهاک ،ددرگ یم هعسوت و دشر هجیتن رد و یيم دمآرد شهاک هب رجنم هک یمیقتسم ریغ و  یقتسم یاه   هنیزه
  تمالوس  یاوه  صخاش رتشیب هچره ات دنراد یم لوذبم یصاخ هجوت رما نیا هب عماوج ی هیيک رد هزورما لیلد نیمه هب
 .دنهد شیازفا ار یرهش
 یریگ هجیتن
  تمالوس یارب ییاهدمایپ ینیشنرهش شرتسگ و عیرس دشر .تسا  کی و تسیب نرق یاهشلاچ زا یکی یرهش تمالس
 و یگدنز کبس زا یشان یاهیرامیب دشر .تسا هداد شهاک یدایز دح ات ار یندب تیلاعف ام یگدنز نردم هویش .دراد
       زا یوکی عوقاو رد یندوب تویلاعف .توسام یناموسج یاهیدنمزاین و یگدنز کبس نایم لداعت مدي هدنهدناشن یقاچ

                                                           
1 - Chou 
2 Bean 
3 Sung & bean 
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    دهاووش .توسا هدیوسر تابثا هب یبوخب تمالس یارب یندب تیلاعف تیمها .تسا ناسنا یگدنز یاهشخب نیرتیيصا
 ،7   عوون توباید ،یقوري یبيق یاهیرامیب لیبق زا نمزم یاهیرامیب یور رب یدیفم تارثا یندب تیلاعف دنهدیم ناشن
  و لکوساه  0447 ،      نمووب)دراد یتخانوشناور و یتيکوسا ینالوضي تمالوس دووبهب و نزو هفاضا ،یقاچ ،ناطرس عاونا
  روب   وکی و تسیب نرق عیاقو نیرتراذگرثا زا یکی ار ینیشنرهش شرتسگ زین تشادهب یناهج نامزاس .(2447 ،ناراکمه
 رد یرورض راکهار و دراد هدهي هب ار یاهژیو شقن یرهش رادیاپ هعسوت رد یرهش تمالس اذل .دنادیم اهناسنا تمالس
 زور تاریثمت اب یناگمه شزرو هزورما .دشابیم یرهش رادیاپ یهعسوت هب یبایتسد یارب یاهصخاش تیوقت هنیمز نیا
  نیروت  وهم زا  یوکی  عوماوج  ندوش یتع نوص  اوب  هوک ارچ تسا هدرک ادیپ هعماج فيتخم داعبا رد یاهژیو هاگیاج شنوزفا
  روما  نارویگ  یموصت و  نالؤوسم ،ناریدم رگا .تسا شزرو دوشیم هعماج رد دارفا کرحت و ییایوپ ببس هک ییاه هفلؤم
 زا  یوکی   یرهوش تمالوس  داوجیا  یاروب نیاربانب .درک دنهاوخ دراو هعماج هب یریذپانناربج تامطل دنشاب هجوتیب نادب
 .تسا یناگمه شزرو هب هجوت دریگ رارق یرهش نیلوئسم هجوت دروم تسیاب یم هک یاهتیولوا
 عبانم
 ،  دوشرا یوسانشراک همان نایاپ ،تلود نادنمراک یناجیه شوه و یيامتجا دشر اب یناگمه شزرو رد تکرش هطبار ،(0397)رسای ،یمیهاربا

 .هیمورا هاگشناد ،یندب تیبرت هتشر
  یوشهوژپ –  یوميي همانيصف ،زاریش رهش هداوناخ تمالس رب ناوناب یناگمه شزرو ریثات یسررب ،(2397)تجهب ،یبسامهط  دمحا ،رفکرت

 .موس هرامش ، هن لاس ،هعماج و نز
 ی اوه   شهوژوپ هدونیآ ی اوه همانرب و یژتارتسا ،زادنا  شچ نیودت و ناریا رد یناگمه شزرو ،(7397) روپ عیمس ،انوم  دمحم ،روپ یداوج

 .49-77 هحفص ،0 هرامش ،یشزرو تیریدم رد یدربراک
  ناروسپ یندب تیبرت رتفد هناهام هیرشن ،ناناوج تغارف تاقوا حیحص نارذگ هظحالم اب یناگمه شزرو هعسوت ،(7397)داهرف ،این ینامحر

 .357 ،شرورپ و شزومآ ترازو یتسردنت و یندب تیبرت تنواعم
 .73 هرامش ،کی و تسیب هرود ،رهپس هيجم ، لاس رهش یاهرایعم و لوصا ،(7397) نیسح ،داژنابابناج ،هلا تمارک ،یرایز
 ، دوشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت 57 هقطنم رد راد هناخ نانز یيامتجا تمالس رب یناگمه شزرو ریثات یسررب ،(4397) رجاه ،یتواخس

 .ییابطابط همالي هاگشناد
  هتوشر ،    دوشرا یوسانشراک هومان ناویاپ ،دهشم رهش یيامتجا تینما هعسوت رد یناگمه شزرو شقن یسررب ،(0397)یفطصم ،وج تداعس

 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یدربهار تیریدم شیارگ یشزرو مويي و یندب تیبرت
 ، یياومتجا هافر یشهوژپ یميي همانيصف ،ناریا یاه ناتسا تمالس هعسوت یاهصخاش یدنب.حطس ،(4397) انير .ويگیب خیش ،رغصا ،یبارض

 .247-377 ،42 هرامش ، هدزای لاس
 ، ناردونزام  ناتوسا رد   لاوس  رهوش  دروکیور  اوب یرهش یاه هاگتنوکس یبایزرا ،(7397) ،اضردمحم ،یناعنک ،یفطصم .یمدق ،رغصا ،یبارض

 .797-707 ،20 هرامش ، هدزاود لاس ،یيامتجا هافر یشهوژپ یميي همانيصف
   هاگدوید زا یوسررب .(3397) فسوی یربنق, دیمح یقرب, زانیرپ افصروپ, اضر یناهبزور, دمحا یسیدقت, ردنکسادیس ییادیص, دیجم ثایغ

 .  ناهفوصا ناتوسا ییاتسور قطانم هلاس 2 ات 0 ناکدوک یراتفر -یناور تالالتخا رب اوه و اآ و  یيقا ریثات هنیمز رد یکشزپ یایفارغج
 .7027-0027 صص ،777 هرامش ،37 هرود ،ناهفصا یکشزپ هدکشناد هيجم

  تاوعلاطم ۀمانيصف ، ق رهش ود ۀقطنم رد  لاس رهش یاه صخاش یبایزرا ،(7397) هموصعم ،یریمنهب نایدهم ،یيي ،یدهم ،هقیدص .یفطل
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