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 هدیکچ
 نآ رب يعس قيقحت نيا رد .درمشرب يخيرات فلتخم نارود رد اهرهش يريگ لکش رد ناوت يم ار مالسا زورب و دورو رهاظم زا يکي

 رهش رد يعامتجا و يگنهرف تانايرج و هريس ،تنس هاگن زا و يدروم تروصب اهرهش يريگ لکش اب طبترم ماکحا هك تسا هدش
 يزير همانرب دنيآرف يرظن ياه بوچراهچ – 1 :ددرگ يم حرطم شسرپ ود فده نيا هب نديسر يارب ور نيا زا ،ددرگ يسررب نارهت

 يزير همانرب ياه هصخاش زا کيمادك – 2 ؟ دشاب يم يتيوه و يگنهرف يملع ياه هصخاش هچ لماش رصاعم نارهت رد يمالسا رهش
 ركذ لباق شخب ود رد هدمع روط هب رضاح شهوژپ رد قيقحت شور ؟ دنك يم افيا ار يرت رثوم شقن رصاعم نارهت رد يمالسا رهش
 ي هعلاطم اب نآ رد هك analytical& descriptive studies تسا يليلحت – يفيصوت عون زا اتدمع هك تسخن شخب رد تسا

 و يگنهرف ينابم و اه هصخاش ( نونك ات ناريا رد يمالسا نارود يادتبا زا ) فلتخم نارود رد يمالسا رهش ي اه هصخاش و اه يگژيو
 ،دشاب يم retrospective studies رگن هتشذگ عون زا اتدمع تاعلاطم نيا هك هدش جارختسا هرود ره رد هجوت زئاح يتيوه
 هب بوتکم و يريوصت دانسا و کرادم رياس زا يريگ هرهب نينچ مه و تنرتنيا ،هناخباتك رازبا قيرط زا ابلاغ روكذم يجارختسا ينابم
 هسياقم دروم فلتخم نارود رد يجارختسا ينابم و لوصا comparative studies يا هسياقم شور زا اب سپس و دنيآ يم تسد
 يزير همانرب يرظن ياهبوچراهچ نييبت رد رثوم ياه هصخاش نيرت يلصا ،هباشم ياهدرکيور و تاكرتشم ندومن اديپ اب ات هتفرگ رارق

 شخب نيا رد ،دشاب يم Field Trial يناديم تروصب اتدمع تاعلاطم مود ماگ رد . ديآ تسد هب رصاعم ناريا رد يمالسا رهش
 و يهد نزو نينچ مه و رصاعم ناريا رد يمالسا رهش نازير همانرب يارب هيلوا يجرختساياه هصخاش يياياپ و يياور يسررب تهج
 و ناسانشراك قيرط زا هدش نيودت عوضوم تايبدا و يرظن ينابم تاعلاطم زا هك يياه همانشسرپ اه هصخاش نيا يجنس تيولا
 قيمع هبحاصم و يا همانشسرپ شور قيرط زا نيصصختم رظن ) تفرگ دهاوخ رارق ددجم يبايزرا دروم هزوح نيا اب طبترم صصختم
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 و تفرگ دهاوخ رارق هدافتسا دروم يرهش ياهاضف ناربراك زا يجنسرظن يارب روكذم ياه همانشسرپ تياهن رد ( دش دهاوخ بسك
 يمالسا رهش يزير همانرب يارب هدش جارختسا يتيوه و يگنهرف ياه هصخاش زا کيره يهد نزو زا لصاح جياتن رخآ ي هلحرم رد
 تسا هدمآ تسدب نآ يياياپ و يياور و هدش نيودت يرظن ميهافم ينابم و اهاضف ناربراك نيصصختم طسوت هك رصاعم ناريا رد
 هعلاطم ناکم ،قيقحت ي هرياد قيقدت تهج . دش دهاوخ هئارا يمالسا رهش يزير همانرب تهج يداهنشيپ يرظن بوچراهچ نييبت يارب

 ندوب عماج و عنام تهج و لرتنك مدرم گنهرف و ناکم ياهريغتم نينچ مه و تسا هدش هتفرگ رظنرد نارهت رهش يدروم ي
 يياه هصخاش هك تسا نآ رگنايب رضاح شهوژپ زا لصاح جياتن .تسا هديدرگ ليدعت ينس فالتخا و يتيسنج کيکفت اه تشادرب

 و دروآ موب حلاصم هب هجوت ،تيمرحم و ييارگنورد ،ناهايگ و بآ رصانع هب هجوت ،يگچراپکي و تدحو ،ييايوپ و يياناوخ نوچ
 .تسا هدومن افيا يمالسا رهش يزير همانرب و يريگ لکش رد يرثوم شقن هراومه يموب گنهرف و ينييآ ينيد گنهرف زا يريگ هرهب

 هدوب رصاعم نارهت رد اه هصخاش رياس هب تبسن يمالسا رهش يزير همانرب رد يرترثوم شقن زئاح يياناوخ و ييايوپ هصخاش نينچمه
  .تسا

 تدحو ،ییاناوخ و ییایوپ ،یتیوه و یگنهرف یملع یاه هصخاش ،یمالسا رهش ،یزیر همانرب :یدیلک تاملک

  همدقم
 ) دنک یم افیا عماوج یگنهرف و ،یداصتقا ،یعامتجا ،یرادا ،یسایس راتخاس کرد رد ییازسب مهس اهرهش هعلاطم
 لكش هب رجنم نایناریا یگدنز نطب رد مالسا ماكحا نتخاس یراج و ناریا رد ناناملسم روضح (666/ 4196:نایمیرک
 ،درک ادیپ ینیع دومن دارفا یگدنز لكش و مرف رد هک ینیناوق هعومجم ،دش اهراجنه و نیناوق زا یا هعومجم یریگ
 میهافم درمشرب یخیرات فلتخم نارود رد اهرهش یریگ لكش رد ناوت یم ار مالسا زورب و دورو رهاظم زا یكی
 رگ هراظن شیوخ نوماریپ رد ار نا یاه هصخاش زا یرایسب ناوت یم هک دیدرگ یناریا گنهرف اب هتخیمآ ردقنآ یمالسا
 ،تنس هاگن زا و یدروم تروصب اهرهش یریگ لكش اب طبترم ماكحا هک تسا هدش نآ رب یعس قیقحت نیا رد دوب

 حرطم ار تالاوس ادتبا هک تسا رتهب ور نیا زا ددرگ یسررب نارهت رهش رد یعامتجا و یگنهرف تانایرج و هریس
 . دومن یسررب ار قیقحت شور دنیآرف هب یلامجا یهاگن سپس و هدومن

 و یگنهرف – یملع یاه هصخاش هچ لماش رصاعم نارهترد یمالسا رهش یزیر همانرب دنیآرف یرظن یاهبوچراهچ-6
   ؟تسا یتیوه
   ؟دیامن یم افیا ار یرترثوم شقن رصاعم نارهت رد یمالسا رهش یزیر همانرب یاه هصخاش زا كیمادک-0
 و کرادم ریاس زا یریگ هرهب اب نینچ مه و تنرتنیا ،هناخباتک رازبا قیرط زا ابلاغ نونک ات هک یجارختسا ینابم ادتبا رد
 رارق لیلحت دروم فلتخم نارود رد یا هسیاقم شور زا هدافتسا اب سپس و هدمآ تسد هب بوتكم و یریوصت دانسا
 یرظن یاهبوچراهچ نییبت رد رثوم یاه هصخاش نیرت یلصا ،هباشم یاهدركیور و تاکرتشم ندومن ادیپ اب ات هتفرگ
 ییاور یسررب یپ رد ینادیم اتدمع تاعلاطم اب مود ماگ رد ،ددرگ جارختسا رصاعم ناریا رد یمالسا رهش یزیر همانرب
 تیولا و یهد نزو نینچ مه و رصاعم ناریا رد یمالسا رهش نازیر همانرب یارب هیلوا یجرختسا یاه هصخاش ییایاپ و
 قیرط زا هدش نیودت عوضوم تایبدا و یرظن ینابم تاعلاطم زا هک ییاه همانشسرپ اذل .تسا اه هصخاش نیا یجنس
 شور قیرط زا نیصصختم رظن ) هتفرگ رارق ددجم یبایزرا دروم هزوح نیا اب طبترم نیصصختم و ناسانشراک
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 یاهاضف ناربراک زا یجنسرظن یارب روکذم یاه همانشسرپ تیاهن رد و (هدش بسک قیمع هبحاصم و یا همانشسرپ
 یتیوه و یگنهرف یاه هصخاش زا كیره یهد نزو زا لصاح جیاتن رخآ ی هلحرم رد .تسا هدش هدافتسا دروم یرهش
 میهافم و ینابم و اهاضف ناربراک نیصصختم طسوت هک رصاعم ناریا رد یمالسا رهش یزیر همانرب یارب هدش جارختسا
 یزیر همانرب تهج یداهنشیپ یرظن بوچراهچ نییبت یارب تسا هدمآ تسدب نآ ییایاپ و ییاور و هدش نیودت یرظن

 هدش هتفرگ رظنرد نارهت رهش یدروم ی هعلاطم ناكم ،قیقحت ی هریاد قیقدت تهج .تسا هدش هئارا یمالسا رهش
 و یتیسنج كیكفت اه تشادرب ندوب عماج و عنام تهج و لرتنک مدرم گنهرف و ناكم یاهریغتم نینچ مه و تسا
  .تسا هدیدرگ لیدعت ینس فالتخا
 شهوژپ یرظن ینابم
 رهش فیرعت
 رهش رد هک یتاقبط و اه هورگ (فلا :ددرگ یم حرطم یساسا ۀبنج هس هب هّججوت اب رهش موهفم ،فیراعت رت شیب رد
 گنهرف زا هتفرگرب هک تنوكس ۀویش (ج ،تسا یناسنا نّجدمت فّكرعم هک رهش تمدق و هقباس (ب دننک یم یگدنز
  ،)6 / 1196 :ینابر) تسا نادنورهش
  رهش تخاس و نید ،گنهرف
 یرصنع ناونع هب مالسا نید ،هجیتن رد .تسین انثتسم هدعاق نیا زا یهلا نید نیرخآ و نیرترب ناونع هب مالسا نید
 نید. (10 / 2196 : نارگید و ماجرف) تسا نوگانوگ یاه ناكم رد نیابت و توافت داجیا أشنم ،یعامتجا و یگنهرف
 هتفرگ رظن رد شناوریپ یگدنز یارب مه یا هژیو شور ،تسا حرطم یونعم یداقتعا ناونع هب هک نیا نمض مالسا
 زاین یرهش زکارم و رهش هب دوخ ینیب ناهج و فادها ،اه نامرآ ققحت یارب هجیتن رد .(666 / 1196:یدابآریخ) تسا
 تسایس و وگلا تهج رد و ناریا یداصتقا -یسایس ماظن رد رییغت اب نامز مه اهن آ رب هبلغ اب تلع نیمه هب ؛دراد
 .(9196/49 :ینموم) دنک یم نوگرگد زین ار اهرهش راتخاس ،ینیشنرهش و یزاسرهش

 
 یمالسا یاهرهش یریگ لکش
 و ی هدنهد تیوه یاه هناشن و اهدامن زا یكی . تسا یرهش ینید الوصا مالسا هک دندقتعم ناققحم زا یرایسب
 تسا ناشتیلاعف فرظ و نانیشن هنیدم یگدنز ناونع هب یمالسا هنیدم دوجو یمالسا ندمت هدننک فیرعت
 رهش رانک رد هک دندوب یماظن یاههاگودرا بارعا طسوت یمالسا یاهرهش یریگ لكش هیلوا هتسه (10 /1196:یرقاب)
 رانک رد زین یهاگ . دنتخاس یم یمیدق یاهرهش زا رود ار دیدج یمالسا یاهرهش یهاگ .دندش یم اپرب یمیدق
 و دنهد ناشن نانآرب ار دوخ تردق ات دنتخاس یم یگرزب یمالسا رهش ؛ دندرک یم فرصت ار نآ یتخس هب هک یرهش
 یلصا هیاپ ود دندراذگ یم ناینب یمالسا نایاورنامرف هک ییاهرهش .دنداد یم شرتسگ ار یمیدق رهش نامه یهاگ
 یم بوسحم یمالسا یاهرهش یارب یرگید یلصا رصنع ،(9096/16:فرشا) رازاب رگید و عماج دجسم یكی تشاد
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 رظن زا هتفر هتفر دندش یم هتخاس یمالسا یاه شزرا و لوصا هب هجوت اب هک یمالسا یاهرهش (1 : نیشیپ). دنوش
 نآ زا .دندیمان یمالسا رهش ار اه نآ ناقرشتسم یدالیم مهدزون نرق زا و دندش زیامتم اه ندمت رگید زا رهاظ و دبلاک
 .دندرک یم یگدنز نآ رد ناناملسم و دش یم هتخاس ناناملسم طسوت هک دش هتفگ یرهش هب یمالسا رهش دعب هب
  (1 /9196 :نارگید و هدازداجس)
  یمالسا رهش یازجا و رصانع
 یمالسا تسیز ی هویش و میلاعت هک دنتسه رهش یازجا و رصانع زا هتسد نآ ،لاجم نیا رد ازجا و رصانع زا دوصقم
 ینهذ یاه ینوگرگد لماش و دشاب یمن یدبلاک تارییغت اموزل تارییغت نیا تسا هدوب اه نآ رد یتارییغت لماع و هنیمز
  (1196/216 : هداز یقن) تسه زین مدرم یراتفر و یدركلمع و

 یمالسا رهش رصانع و ازجا لودج

 

 
 

  1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 یمالسا رهش عاونا
 .دوش یم هتخادرپ تسا نوگانوگ ییایفارغج هطیح رد مالسا زا نوگانوگ ماوقا تشادرب لصاح هک ییاهرهش یسررب هب اجنیا رد

 یمالسا رهش عاونا لودج

 یمالسا رهش هب طوبرم یتاعلاطم یاهدرکیور

 

  دجسم یلصم سرادم اه هناخ بتكم همكحلا تیب ملعلاراد هیملع سرادم
 رازاب هلحم نكسم نیدایم رباعم یكشزپ و یشزومآ زکارم مامح یمالسا رهش رصانع و ازجا

 هناخباتک اهارسناوراک یبهذم نکاما تارازم اه هناخدصر اهرابنا بآ تایفقو

 رهش عاونا فیدر
 یمالسا

 فیرعت

 ناناملسم رهش 6

 یدنه ،یناریا
 ...و

 تیریدم و ارجا ،یحارط ،یزیر همانرب (...و یحیسم ،ودنه ،یتشترز) دوخ نیشیپ گنهرف و عفانم ،مالسا زا دوخ تئارق ساسا رب یدودح ات ار نآ راید ره ناناملسم هک تسا یرهش
 .(یداهنشیپ ای و دوجوم) دننک یم و هدرک

 دوش شالت (تیریدم و ارجا ،یحارط ،یزیر همانرب تهج) عماوج فرع و اه گنهرف هدرخ هن و مالسا نیبم نید یاه هزومآ ساسا رب نآ هب ندیسر یارب هک تسا یرهش یمالسا رهش 0

 تیریدم و ارجا ،یحارط ،یزیر همانرب لابولگ و یناهج تروص هب نآ رد نکاس یمالسا قرف و بهاذم تیرثکا کرتشم گنهرف و مالسا نیبم نید یاه هزومآ ساسا رب هک تسا یرهش یمالسا تما رهش 9
 .دوش

 ینامرآ رهش 4
 یمالسا

 ،یزیر همانرب عماوج فرع و اه گنهرف هدرخ هن و مالسا نیبم نید لوصا ساسا رب ًاالماک و مینک یم شالت نآ هب ندیسر یارب هک ینامرآ و لآ هدیا ،هنوگ تشهب تسیا هلضاف هنیدم
 .دوش تیریدم و ارجا ،یحارط
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 ثیداحا و نآرق رد رهش یدركلمع و یدبلاک یساسا میهافم
 و دبلاک هرابرد ار مالسا رد دوجوم یساسا میهافم تایاور و ثیداحا و میرک نآرق تایآ رد ربدت و ركفت اب ناوت یم
 نیا ناوت یم نآرق تایآ هب هعجارم اب (666 / 0196 :هداز یقن) . دومن طابنتسا و جارختسا یمالسا رهش دركلمع
 .دومن طابنتسا ار میهافم

 نآرق رد یدبلاک یساسا میهافم لودج

 
 
 
 
 
 
 

  1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 (ع) یلع ماما و مرکا لوسر هاگدید زا یزاسرهش میهافم
 شنیب حطس یالتعا و یونعم و یدام یاهرایعم یاقترا رب رظان ،هنیدم رهش تیریدم رد (ص) مرکا لوسر ی هریس
  (4196/11 : نارگید و نایرطاش ).تسا هدوب نادنورهش

 (ص) ربمایپ هاگدید زا یزاسرهش لوصا و میهافم لودج

 
 
 

 
 
 
 

  1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 (ع) یلع ماما یزاسرهش ینابم لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 
 

 رهش دروم رد نآرق دیکات دروم میهافم تدحو نارمع لآ هروس 926 هیآ

 تلادع لحن هروس 21 هیآ

 تینما نیت هروس 9 هیآ

 تیمرحم رون هروس 10 هیآ

 عضاوت نامقل هروس 16 هیآ

 ییارگ تعیبط هرقب هروس 00 هیآ

 ناگناگیب زا یوریپ مدع ءاسن هروس 446 هیآ

 ناگدنیامن نییعت – 6 رامآ تبث – 26

  یرهش تخاس هب یا هلیبق تخاس رییغت – 0  یراكمه هیحور داجیا – 66

  یزاسرهش ماظن رد هرواشم هب هجوت موزل – 9 فقو تنس – 06

  یرهش فیاوط و اهداهن یگتسبه – 4 تلود هرادا زکرم و یدربراک دنچ یاضف ناونع هب دجسم زا هدافتسا – 96

  یعامتجا یگتسبمه شیادیپ – 0 یمومع یاهاضف رد تشادهب هب هجوت – 46

 یدرگ نابایب ربارب رد ینیشن رهش قیوشت - 1  زبس یاضف ی هعسوت رد یرهش تیریدم هجوت – 06

 نانز یعامتجا شقن هب هجوت – 1  یرهش ینادایآ و نارمع – 16

 یداصتقا یاه هصرع هب هجوت – 1  نامورحم هب یگدیسر – 16

 یرهش تیریدم رد ییارگ ناوج – 1  یشزومآ یاهداهن تیوقت – 16

  لوا زارف رایسب تاغاب اب زبس تسا یرهش یمالسا بولطم رهش
 
 
 
  هاگدید زا یزاسرهش میهافم

 هغالبلا جهن 

 مود زارف دریذپ یمن ار لذتبم و هدننز گنر لاح نیع رد و تسین ردک و یرتسکاخ ،هریت یمالسا رهش گنر

 موس زارف تسا یمالسا بولطم رهش یاه یگژیو زا ملاس و یفاک بآ :

 مراهچ زارف تسین مهاب داضت رد مجح و لكش رظن زا اه هناخ ،تسین یتاقبط و یفارشا یرهش یمالسا رهش

 مجنپ زارف تسا ( یعامتجا یاهورملق ) هیاسمه تیمها رب دیکات اب روحم هلحم یرهش یمالسا رهش

 مشش زارف تسا نآ نینکاس یارب شیاسآ اب و نما یرهش یمالسا رهش :

 متفه زارف دیآ یم تسد هب رون و بآ ،ناتخرد ،زبس یاضف ،اه هناخ بسانم بیکرت زا رظنم نیا و دراد رظنم و امیس هک تسا یرهش یمالسا رهش

 متشه زارف تسا یفاک و نما ،بسانم اه هداج یمالسا رهش رد

 مهن زارف تسا هدافتسا لباق نادنورهش همه یارب یفاک نازیم هب یهافر و یشیاسآ تامدخ هک تسا یرهش یمالسا رهش

 مهد زارف دوش تاناكما زا دنم هرهب و هتفای دشر دیاب تبسن كی هب اج همه و درادن انعم نیمز تیبوغرم قح یمالسا رهش رد
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 هعلاطم دروم هدودحم
 نارهت هیمست هجو و مان
 رانچ. تسا هدما نیمدقتم و ناققحم راثآ یضعب رد هک دراد دوجو یفلتخم تارظن نارهت هیمست هجو صوصخ رد
 : هداز رکاذ ) دنا هتفگ ناریا یزورما تختییاپ نارهت یارب هک تسا یتافص و اه مان نار هت و نار هک ،ناتسمرگ ،دابآ
 ای (هگ) ای (هک) هک لیلد نیا هب تسا هدوب ناتسمرگ یانعم هب نارهک لصا رد نارهط هک دندقتعم یخرب (9196/96
 هک دنیوگ رگید یا هدع ،تسا ( هاگمرگ) ینعم هب نارهک و تسا هدوب یمرگ ای مرگ ینعم هب (ات) ای (هت) ای (هچ)
 ناكم نیا رد نایرهاط هلسلس زا یا هریت هک تسا تلع نیا هب هیمست هجو نیا و تسا هدوب نارهاط ادتبا رد نارهط
  (2196/0:یربکا) دنا هتشاد تنوكس

  یرهش هدودحم
 نیا . تسا هدش عقاو 1/09 ضرع و 4/60 لوط رد و عبرم رتمولیک 291 دودح یتعسو اب ،نارهت رهش تیزکرم هب نارهت رهش
 هب قرش زا و زربلا ناتسا هب برغ زا ،یزکرم ناتسا هب یبرغ بونج زا ،مق ناتسا هب بونج زا ،ناردنزام ناتسا هب لامش زا ناتسا
 . دشاب یم ناتسهد 11 و رهش 04 ،ناتسرهش 16 یاراد هزورما نارهت ناتسا .تسا دودحم نانمس ناتسا

 
 
 
 
 
 
 

 
  1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 رصاعم ات ناتساب نارود زا نارهت رهش دبلاک یخیرات لوحت ریس لودج

 یم راكشآ ام رب ار قطانم نیا رد تنوكس هقباس لبق لاس رازه تشه دودح هب قلعتم یلع همشچ هقطنم رد هدش ماجنا تایفشک ،دهد یم تداهش نیتسخن نانکاس دوجو رب میدق نارهت بلق رد یراثآ
 دنک

 نارود
 ناتساب

  نایرومیت  ددرگ یم زاب نایرومیت نارود هب ییحی هدازماما و نادیم لاچ هلحم ،لیعامسا دیس هعقب دننام نارهت رد دوجوم یاهانب نیرت یمیدق یایاقب

 نانامکرت  تفرگ رارق نانآ رایتخا تحت هیوفص تنطلس یرارقرب ات و دمآ رد ولنویوق قآ نانامکرت فرصت هب نآ نوماریپ یحاون و یر رهش ق ه 111 لاس رد
  ولنویوق قآ

 نایوفص  دوب نادیم لاچ و رازاب ،جلگنس ،ناجالدوع هلحم 4 زا هدش لیكشت رهش نامز نیا رد ،دیدرگ زاغآ ماخ تشخ زا راصح و رازاب نتخاس اب یوفص بسامهت هاش نارود رد نارهت رهش تخاس

 ندش هفاضا دهاش نامز نیا رد ف دیدرگ باختنا تموكح و تنطلسرقم ناونع هب گرا هلحم نامز نیا رد ،تفرگ ماجنا راجاق ناخ دمحم اغا طسوت ق ه 2206 لاس رد یتختییاپ ناونع هب نارهت باختنا
 رفن 22220 دودح هب رهش تیعمج نامز نیا رد تفریذپ ماجنا یلعحتف نامز رد تختییاپ هب نارهت لیدبت یارب یدج یاه شالت نیتسخن عقاو رد . میشاب یم یمیدق تالحم هب ترامع و دجسم ،رازاب
 تنطلس ینالوط نارود . میشاب یم نارود نیا رد یناریا یرامعم و رنه رب یبرغ یرامعم گنهرف ذوفن دهاش ناییاپورا اب طباور قنور و تختییاپ تیبثت لیلد هب و هاش دمحم نامز رد . دسر یم
 سیراپ هشقن زا هدش هتفرگ ماهلا یعلض 1 لكش هب رهش هزات راصح دسر یم عبرم رتمولیک 16 هب نآ طیحم و عبرم رتمولیک 06 هب رهش تحاسم ،نارهت رهش شرتسگ اب دیدرگ فداصم هاش نیدلارصان
 ماجنا دوب هدش مهارف هاش نیدلارفظم نامز رد نا تامدقم هک لزانم یراذگ هرمن زج یساسا تامادقا یارب بسانم یتصرف یسایس یاه یریگرد تلعب و هاش یلع دمحم ندمآ راک یور اب . دوش یم ماجنا
 هنوگ هب تشاذگ تماخو هب ور رهش تیعضو لوا یناهج گنج زورب ببس هب و ناریا رد یداصتقا و یسلیس یرادیاپان ببس هب هكلب تفرن ینادابا هب ور اهنت هن رهش هطورشم زا سپ نارهت رد . تفرگن
  یلک طاطحنا و دوکر تلاح هن و دوب حرطم نآ رد شرتسگ و هعسوت تیفیک هن هک یا

 هلسلس
 راجاق

 میهافم زا یمومع نیدایم و اهاضف داجیا ،فطعنمان یدنب هقطنم و یجنرطش تفاب ،دوش یم ماجنا ینوریب رییغت و هشیدنا ساسا رب رهش تالوحت ،دیدرگ لیدبت مسینردم لماک دامن هب رهش نارود نیا رد
  دنک یم یرادرب وگلا یبرغ گرزب یاهرهش زا ار دوخ تارییغت رهش هرهچ و زاغآ رهش ییاوتحم یاه ینوگرگد دنیآرف نیا رد ،دنتسه یرهش یاه حرط یا هیاپ

 اسپ نارود
 راجاق

 ناریا هشقن
 نارهت ناتسا هشقن
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  هنومن مجح و یریگ هنومن شور ،یرامآ هعماج
 یرهش ناحارط – یرهش نازیر همانرب لماش طبترم یاه هزوح نیصصختم و ناسانشراک رضاح شهوژپ یرامآ هعماج
 رهش رد یگدنکارپ نازیم و نس و یتیسنج كیكفت ،مدرم گنهرف یاهریغتم . دنشاب یم ناسانش هعماج و نارامعم –
 . دش دهاوخ هتفرگ رظن رد لرتنک تروصب
 اه هداد لیلحت و هیزجت رازبا و اه شور
 مه ،دش دهاوخ هدافتسا spss نوچ مه یرامآ یاهرازفا مرن زا اه همانشسرپ زا لصاح یاه هداد لیلحت و هیزجت تهج
 ) %01 نانیمطا هلصاف اب رایعم فارحنا و نیگنایم یرامآ یاه صخاش زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت شهوژپ نیا رد نینچ

2 sd ) و (pvalue) تروصب هعلاطم یاطخ ای ( p<5% ) همانرب كمک هب رادومن اتیاهن و هدش هبساحم exel جارختسا 
 . دیدرگ
 نایوگخساپ یتخانش تیعمج یاهریغتم فیصوت هب لوا تمسق ؛دشاب یم تمسق ود لماش شخب نیا :یفیصوت رامآ
 .دوش یم فیصوت و یسررب شهوژپ یاهریغتم تیعضو ،مود تمسق رد و دوش یم هتخادرپ
 :یتخانش تیعمج یاهریغتم فیصوت
  .میزادرپ یم هنومن یتخانش تیعمج یاه یگژیو هب طوبرم لوادج و یفیصوت یاه رامآ هئارا هب تمسق نیا رد

 
 

 تیسنج کیکفت هب یدصرد و یناوارف عیزوت

 تیسنج یناوارف لودج

 
 
 
 
 زا رفن 16 و نز (دصرد 20) همانشسرپ طسوت هعلاطم دروم هنومن زارفن 16 هک دهد یم ناشن قوف رادومن و لودج
 .دنتسه درم (دصرد 20) یسررب دروم هنومن

 زا رفن 16 و دشرا یسانشراک یلیصحت عطقم رد (دصرد 20) هنومن زارفن 16 هک دهد یم ناشن لیذ رادومن و لودج
 باختنا رد یناسكی یگدنکارپ قیرط نیدب ات دنشاب یم یرتکد یلیصحت عطقم رد (دصرد 20)یسررب دروم هنومن

 .میشاب هتشاد یلیصحت و یتیسنج ظاحل هب هعلاطم دروم هعماج

 یرامآ هنومن
 دصرد یناوارف هنومن
 20 16 نز

 20 16 درم
 226 19 عمج
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  یلیصحت عطقم کیکفت هب یدصرد و یناوارف عیزوت

 یلیصحت عطقم کیکفت هب یدصرد و یناوارف عیزوت 
 یرامآ هنومن
 دصرد یناوارف هنومن
 20 16 دشرا

 20 16 یرتکد
 226 19 عمج

 یارب هریغتم كت t نومزآ زا تسا هدش جارختسا نآ زا هک یاهعماج هب شهوژپ جیاتن میمعت روظنم هب :یطابنتسا رامآ
 .دش دهاوخ هئارا هفلوم ره كیكفت هب ریز رد نآ جیاتن هک تسا هدش هدافتسا تالاوس لیلحت و هیزجت
 -فورگوملک ) یتیلامرن نومزآ زا اه هداد عیزوت ندوب لامرن ریغ ای لامرن تهج :فورگوملک – فونریمسا نومزآ
 ریثات و یبرغ گنهرف ریثات یاه هفلؤم و همانشسرپ لک P-value) نومزآ هجیتن هب هجوت اب و دیدرگ هدافتسا (فونریمسا
 (دشاب یم لامرن اه هداد عیزوت و دشاب یم 02/2 زا رتشیب و 411/2 و6 ،411/2 بیترت هب یمالسا یتیوه یاه هفلوم
 هب هجوت اب هک دیدرگ هدافتسا كیرتماراپ یاه نومزآ زا شهوژپ یاهریغتم عیزوت ندوب لامرن هب هجوت اب سپ
 .دوش یم هدافتسا 40 نژرو SPSS رازفا مرن هلیسو هب یا هنومن كت یت كیرتماراپ نومزآ زا شهوژپ یاه هیضرف

 فونریمسا-فورگوملک p-value رادقم
  p-value ریغتم

 6 یبرغ گنهرف ریثات

 411/2 یمالسا و یموب - یتیوه صخاش ریثات
 411/2 همانشسرپ لک

 :لوا هیضرف
 رد ار یتیوه و یگنهرف ،یموب یاه یگژیو شقن تدش هب ناریا هب هناگیب یاه گنهرف دورو رصاعم نارود نارهترد
 هدافتسا یا هنومن كت t نومزآ زا رظن دروم لاوس یسررب یارب .تسا هدومن فیعضت یمالسا رهش یزیر همانرب لوصا
 .تسا هدش هئارا 4-4 لودج رد نآ ی هجیتن هک تسا هدیدرگ

 هناگیب گنهرف یا هنومن کت t نومزآ جیاتن
 نیگنایم توافت یرادانعم حطس یدازآ هجرد t هفلوم

 110/2 462/2 09 610/0 هناگیب گنهرف برخم ریثات

2 حطس رد ( =09df)یدازآ هجرد اب (=tob 610/0) هدش هدهاشم t رادقم هک تسا نآ رگنایب الاب لودج جیاتن 46/2 
 ناوتیم و دوشیم در انبم نیگنایم و هنومن نیگنایم نیب توافت مدع رب ینبم رفص هیضرف بیترت نیدب .تسا رادانعم
 ار یتیوه و یگنهرف ،یموب یاه یگژیو شقن ،ناریا هب هناگیب یاه گنهرف دورو رصاعم نارود نارهترد تفرگ هجیتن
 .تسا هدومن فیعضت یمالسا رهش یزیر همانرب لوصا رد
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 هب تبسن یمالسا رهش یزیر همانرب رد یرت رثوم شقن یرهش یاضف ییاناوخ و ییایوپ یتیوه صخاش :مود هیضرف
 .تسا هدومن افیا نارهترد اه هصخاش ریاس

 ییاناوخ و ییایوپ یتیوه صخاش رت رثوم شقن یا هنومن کت t نومزآ جیاتن
 نیگنایم توافت یرادانعم حطس یدازآ هجرد t هفلوم

 910/2 192/2 09 911/6 ییایوپ و ییاناوخ یتیوه صخاش شقن

2 حطس رد ( =09df)یدازآ هجرد اب (=tob 911/6) هدش هدهاشم t رادقم هک تسا نآ رگنایب الاب لودج جیاتن 19/2 
 نیب توافت مدع رب ینبم رفص هیضرف بیترت نیدب .(دشاب یم 02/2 زا رتكچوک یراد ینعم حطس) تسا رادانعم
 یرهش یاضف ییاناوخ و ییایوپ یتیوه صخاش هک تفرگ هجیتن ناوتیم و دوشیم در انبم نیگنایم و هنومن نیگنایم
افیا .دیامن یم  نارهترد اه هصخاش ریاس هب تبسن یمالسا رهش یزیر همانرب رد یرثوم شقن
 و یگنهرف – یملع یاه هصخاش هچ لماش رصاعم نارهترد یمالسا رهش یزیر همانرب دنیآرف یرظن یاهبوچراهچ:6 شسرپ
 ؟دیامن یم افیا ار یرترثوم شقن رصاعم نارهت رد یمالسا رهش یزیر همانرب یاه هصخاش زا كیمادک و ؟تسا یتیوه

 
 28لاوئس هجیتن ساسا رب لودج و رادومن

 دصرد یناوارف هنیزگ

 11 09 (یبآ) ییاناوخ و ییایوپ

 9 6 (زمرق) تلادع

 1 9 (زبس) تدحو

 2 2 (شفنب) یرهش تینما

 226 19 لک

 
  28 لاوئس هجیتن ساسا رب لودج و رادومن

 
  

 

 دصرد یناوارف هنیزگ

 1 9  (یبآ) ییارگنورد و تیمرحم

 11 10 (زمرق) یرهش دبلاک یگچراپكی و تدحو

 1 9 (زبس) دیحوت

 1 0 (شفنب) تلادع

 226 19 لک
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 ای و یریگ هرهب هک تسا نآ رگنایب دصرد 11 اب "ییاناوخ و ییایوپ" صخاش قوف رادومن و لوادج جیاتن هب هجوت اب
 هدنهد طابترا یلصا یاههارهاش داجیا نینچمه و یرهش عماج دجاسم نوچمه یرهش صخاش یاهانب داجیا
 و تسا هدوب یمالسا رهش ییاناوخ و ییایوپ لصا یاتسار رد رتشیب ،رصاعم نارهت رد رهش فلتخم یاه شخب

 – یناریا رهش هب یبرغ گنهرف دورو هک تسا نآ رگنایب دصرد 11 اب " یرهش دبلاک یگچراپكی و تدحو " صخاش
 حالصا تسیاب یم هک تسا هداد رارق ریثات تحت ار یرهش دبلاک یگچراپكی و تدحو یتیوه هصخاش رتشیب یمالسا
  .ددرگ

 هداد رارق ریثأت تحت ار یتیوه یاه هصخاش زا كیمادک رتشیب یمالسا یناریا رهش هی یبرغ گنهرف دورو :0شسرپ
 ؟تسا

 
  28 لاوئس هجیتن ساسا رب رادومن

 28لاوئس هجیتن ساسا رب لودج 
 دصرد یناوارف هفلؤم

 91 29 (یبآ) ییاناوخ و ییایوپ

 16 1 (زمرق) تیمرحم و ییارگنورد

 2 2 (زبس) تینما

 2 2 (شفنب) هایگ و بآ رصانع زا هدافتسا

 226 19 لک

 
  28 لاوئس هجیتن ساسا رب رادومن

 28لاوئس هجیتن ساسا رب لودج 
 دصرد یناوارف هفلؤم

 1 0 تخاس یژولونكت تفرشیپ

 66 4 رتشیب شیاسآ ساسحا و یدازآ
 01 10 یموب یاه یگژیو ندومن گنرمک

 66 4 یگدنز كبس رییغت

 226 19 لک



 969 ...یتیوه یگنهرف یملع یاه هصخاش یسررب

 ندومن گنرمک بجوم رتشیب یمالسا-یناریا رهش هب یبرغ گنهرف دورو ،قوف رادومن و لوادج جیاتن هب هجوت اب
 نینچمه ،تسا هدوب باختنا تیولوا رد 10 لاوس یاه هنیزگ ریاس هب تبسن دصرد 01 اب هک هدش یموب یاه یگژیو
 تبسن یمالسا رهش یزیر همانرب رد یرترثوم شقن دصرد 91 اب ییاناوخ و ییایوپ هصخاش 10 لاوس جیاتن ساسا رب
 .تسا هدومن افیا رصاعم نارهت رد اه هصخاش ریاس هب

 شهوژپ یاه هتفای و جیاتن
 هب هجوت ،یگچراپكی و تدحو ،ییایوپ و ییاناوخ نوچ ییاه هصخاش هک تسا نآ رگنایب رضاح شهوژپ زا لصاح جیاتن
 گنهرف و ینییآ ینید گنهرف زا یریگ هرهب و دروآ موب حلاصم هب هجوت ،تیمرحم و ییارگنورد ،ناهایگ و بآ رصانع
 و ییایوپ هصخاش نینچمه .تسا هدومن افیا یمالسا رهش یزیر همانرب و یریگ لكش رد یرثوم شقن هراومه یموب

 .تسا هدوب رصاعم نارهت رد اه هصخاش ریاس هب تبسن یمالسا رهش یزیر همانرب رد یرترثوم شقن زئاح ییاناوخ

  عبانم
 یحارط یشهوژپ تالاقم هعومجم ،هغالبلا جهن تیاور هب یلع ماما هاگدید رد یمالسا بولطم رهش ریوصت ،0196 ،نمهب ،هداز بیدا

 مق یهاگشناد داهج ،یناریا یمالسا یرامعم یاهوگلا
 1-14 ،(4) میدق هرود یعامتجا مولع همان .یمالسا هرود ناریا رد ینیشنرهش یخیرات یاه یگژیو .(9096) .دمحا ،فرشا
 رهش نامرآ تاراشتنا رشن ،نارهت رهش راجاق ینید مولع سردم یرامعم ،2196 ،بنیز ،یربکا
 ریبک ریما تاراشتنا ،نارهت ،یمالسا گنهرف ورملق یاهرهش ،1196 ،تاداسلا فرشا ،یرقاب
 یللملا نیب سنارفنک رد ،هكی رت و ناریا یاهرازاب یرامعم کرتشم گنهرف . 6196 .رفعجروپ یلع و ،یناماس هیسدق ،اضردمحم ،رفعجروپ

 .نپاژ ،مشیربا هداج
 ملق تاراشتنا نارهت ،نارهت تشذگرس ،9196 ،نیسح ریما ،هداز رکاذ
 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یسانش هعماج ،(1196) لوسر ،ینابر
 صص ،616 هرامش ،تفرعم هیرشن ،یبنلا هنیدم رد (ص) مرکا لوسر یزاسرهش و یرهش تیریدم لوصا ،2196 ،نسح ،یلقنابراس ،یراتس

66-40 
 رهش تاعلاطم همانلصف ،یمالسا نوتم رظنم زا یمالسا رهش یسانش یتسه و یسانش یتسیچ داعبا ،ماهلا هدیس ،یوسوم ،نسح ،هداز داجس

  91 راهب ،یمالسا – یناریا
 لسرم رشن ،یمالسا گنهرف و میلاعت رد رهش و تعیبط ،9196 ،دومحم ،روپ یجنگ ،ریما ،ییونشا ،نسحم ،نایرطاش
 همان لصف ،« یماسا میلاعت و نوتم رظنم زا رهش یعامتجا موهفم» ،(2196) یشواچ لیعامسا و مدقم ینامیلس یداه ؛لوسر ،ماجرف

 .24 – 10 صص ،0 هرامش ،یا هقطنم یزیر همانرب

 یشهوژپ یملع هلجم ،«نهک یاه تفاب ییاضف راتخاس لیلحت رد دیدج یاه یروئت زا یریگ هرهب ترورض ،(4196) نسح ،نایمیرک

 606 – 666 صص 016 هرامش ،10 هرود ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد

 .14 – 06 صص ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،«یماسا قرش رهش» ،(9196) یفطصم ،ینمؤم
  ینام تاراشتنا ،تاینیع و تایلجت ،یموب یرامعم و رهش ،1196 ،دمحم ،هداز یقن
 . 96 -4 صص ،ید ،رنه هام باتک ،«یمالسا رهش یایحا عماج همانرب یلک حرط» ،(1196) دمحم ،هداز یقن

  .نارهت ،نیرز تاراشتنا ،مالسالا ضیف یقنیلع دیس جاح حرش و همجرت ،(9196) هغالبلا جهن


