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 ینیرفآراک اب ییاضف یهدنامزاس یراتخاس و یکیژتارتسا شیامآ هطبار یسررب
 ناریا 2 هقطنم رون مایپ یدروم هعلاطم :یهاگشناد رادیاپ

  یمیروا ناروگ داشرف
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدكشناد ،ینیرفآراک یرتکد یوجشناد

 1ینماض هدیشرف
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدكشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ رایشناد :لوئسم هدنسیون

 یدابآدیعس یفسوی اضر
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدكشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ رایداتسا

 16/12/1196 :شریذپ رودص خیرات 06/92/1196:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اهروشك داصتقا ات دنا هدش ثعاب ... و يسايس تاريثات ،يگنهرف ياهوگلا رييغت ،تيعمج ينوزف ريظن يزورما ناهج توافتم تيعضو
 يراجت هلحرم هب سپس و يهاگشناد ينيرفآراك ،ناققحم بلغا هاگديد ساسارب .ددرگ از بيسآ يدودحات و دريگ رارق ريثات تحت
 مغر يلع اهنآ رد هك يعماوج رد اي دنشاب يم ... و الط ،تفن ريظن يا هيلوا ياه هيامرس دقاف هك يياهروشك رد هژيو هب ،شناد ندروآرد
 تيريدم اه هيرظن دوجو نيا اب .دشاب رثوم دناوت يم ،درادن دوجو اهنآ زا يريگ هرهب يارب مزال ياهراكوزاس ،هجوت لباق هيلوا عبانم دوجو

 هلئسم ور نيا زا .دنا هدرك يفرعم ينيرفآراك زا يريگولج رد يلصا لماع ود ار هدننكدودحم يراتخاس لماوع و کيژتارتسا فيعض
 نداد ناشن يارب يلدم يحارط ،فده و ،يهاگشناد ينيرفآراك اب يراتخاس لماوع و کيژتارتسا تيريدم هطبار زا يهاگآ رضاح قيقحت

 لماش اه هداد يروآدرگ رازبا .تسا هدوب يليلحت -يفيصوت و يّممك تروص هب شهوژپ ماجنا هويش .تسا اه هطبار نيا يگنوگچ
 (دحاو 33) روشك 2 هقطنم رون مايپ يهاگشناد ياهدحاو هيلك لماش يرامآ هعماج .تسا هدش هيهت ققحم طسوت هك هدوب يياه همانشسرپ
 هطبار هك دنا هداد ناشن اه هتفاي .دندش ليلحت سا.سا.يپ.سا رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد .دنا هدش هعلاطم يرامشرس تروص هب هك تسا
 نييبت هجرد نيرتالاب هك دنك يحارط ار يلدم تسا هديشوك ،ناياپ رد ققحم .دراد دوجو ياه هفلوم و اهريغتم هيلك نايم يرادانعم
 .دشاب يم لدم يالاب رايسب شزارب زا يكاح اه  هتفاي .دش ليلحت يبصع هکبش زا هدافتسا اب لدم نيا .دهد تسد هب ار يهاگشناد ينيرفآراك
 اب يهاگشناد ينيرفآراك هعسوت ريسم رد نآ هطساو هب هك دومن يحارط ار يلدم ناوت يم هك تسا هدوب نيا شهوژپ هجيتن بيترت نيا هب
  .تشادرب ماگ يراتخاس لماوع و کيژتارتسا تيريدم رد دوبهب داجيا

 
 .یراتخاس لماوع ،کیژتارتسا تیریدم ،شناد یزاس یراجت ،یهاگشناد ینیرفآراک :یدیلک تاملک
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 هلئسم یواکاو
 یاهروشک بلغا شالت ور نیا زا .تسا یرشب زاین نیتسخن و هعماج ءزج نیرت یلصا داصتقا ،ناققحم زا یرایسب داقتعا هب

 و تسا طبترم داصتقا اب یعون هب هعماج زا ءزج ره اه نآ رد هک یروط هب ؛تسا زکرمتم داصتقا دوبهب رب ،تفرشیپ ِرناهاوخ
 اه هاگشناد ؛ددرگ یم زاغآ اه هاگشناد زا یداصتقا یاه تیلاعف بلغا اهروشک نیا رد .دنک تیوقت ار نآ تیعضو دشوک یم
 هب ار هدمآ تسد هب شناد نكمم دح ات دنشوک یم و دنریگ یم راک هب نآ نتخاس یراجت روظنم هب ار هدش داجیا شناد
 اهروشک نیا بلغا .تسا توافتم هعسوت لاح رد یاهروشک رد تیعضو نیا .دنزاس لدبم یداصتقا و یدیلوت یدرکراک
 تعنص و هاگشناد ،شناد نایم یبسانم دنویپ اه نآ رد و دنا هدرک سیسأت هاگشناد ،یداصتقا تیلاعف دوبهب یارب تردن هب
 رگیدكی اب هعسوت لاح رد یاهروشک تیعضو ،هتفای هعسوت و هتفرشیپ یاهروشک فالخرب دوجو نیا اب .دوش یمن هدهاشم
 شیوخ یداصتقا تیعضو دوبهب هنیمز رد دیفم یماگ ،هتشذگ ههد ود رد هژیو هب اه نآ زا یخرب هک یروط هب تسین ناسكی
 قلخ ریظن ییاه مسیناكم هطساو هب شناد ینیرفآراک ًااریخا (1196) یدزی ییاوقت و یباراد یئالک هتفگ هب انب .دنا هتشادرب
 یاه هتفای هک دندش رادروخرب یا هدمع تیمها زا یهاگشناد ناینب شناد یاه تکرش و زایتما قح ،تادیلوت هعسوت ،هدیا
 زا رثأتم تامادقا و اهدربهار ،لماوع زا یا هعومجم هلیسو هب هاگشناد رد رادیاپ هعسوت رب ریثأت هک داد ناشن ناشیا شهوژپ
 تیاده اه هفلؤم و لماوع نیا تخانش نودب و دریگ یم تروص یروانف و ملع دشر زکارم رد فلتخم یاه هفلؤم و لماوع
 یلک روط هب .تسین ریذپ ناكما نآ هعسوت ریسم و یهاگشناد یاه تیلاعف رتسب رد قوف تیعضو دوبهب و یهد نامزاس و
 راب نیرتشیب .دش هتخانش یشهوژپ دعب و یشزومآ دعب لماش اه نآ یاه هتفای قبط هاگشناد رادیاپ هعسوت رد رثؤم لماوع
 .(1196 ،یدزی ییاوقت و یباراد یئالک) تسا هدوب یشهوژپ دعب و یشزومآ دعب هب طوبرم بیترت هب یلماع
 یراد نونکا اما تفای شرورپ و هدافتسا دروم تراجت و راکو بسک یاضف یارب راب نیتسخن ینیرفآراک هژاو هک نیا اب

 عوضوم هک دهد یم ناشن اه یسررب .(0196 ،ناراكمه و دابآ گنز یریصن) میتسه رگید یاهاضف رد تیمهااب یهاگیاج
96 ،یدارم و یرون) تسا هدش لیدبت یهاگشناد نالوئسم یلصا هغدغد هب یروانف یزاس یراجت و ینیرفآراک 11). 
 هک دنا هیقب زا رت مهم هزوح نیا رد هدمع صخاش هس دوجو نیا اب ؛دراد یددعتم یاه صخاش یهاگشناد ینیرفآراک
 ًاالماک ملع سیردت اب ملع دیلوت (6220) 0ساموت و 6رلوم هاگن زا .یزاس یراجت و یروآون دیلوت ،ملع دیلوت زا دنا ترابع
 كی چیه هک یلاح رد دنشاب یم ملع هدننک سیردت اهنت ناهج یاه هاگشناد زا یرایسب نونکا مه یو داقتعا هب .تسا توافتم
 9رتور .تسا اه هاگشناد رد ینیرفآراک صخاش نیمود ،تیقالخ زورب و یروآون هعسوت .دنتسین ملع هدننکدیلوت نانآ زا
 .دنریگ یم راک هب ملع دیلوت یارب ار هناقالخ ییاه هویش ًاامتح ،ملع هدننکدیلوت یاه هاگشناد هک تسا دقتعم زین (1620)

 هب ناریا یاه هاگشناد رد شناد یزاس یراجت نینچمه و لماع نیا دركلمع ،یهاگشناد ینیرفآراک موزل و تیمها دوجو اب
 یارب یصخشم یاه هویش و اهریسم ناریا یلاع شزومآ زکارم و اه هاگشناد رتشیب رد .دریگ یمن تروص یا هتسیاش وحن
 دقاف ناریا یاه هاگشناد رد ینیرفآراک یاه تیلاعف بلغا نینچمه .تسا هدشن هنیداهن و هدشن یفرعم ،یهاگشناد ینیرفآراک
620 لاس رد ناریا رد هناروآون ینیرفآراک صخاش هک یروط هب تسه یروآون  دوبن نیا .تسا هدوب دصرد 1/1 ربارب 1
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 .دشاب رگید یاهروشک هب هتسباو و فیعض نانچمه روشک داصتقا هک تسا هدش ثعاب لخاد یاه هاگشناد رد ینیرفآراک
 ،راک یورین و ناوج لسن هدرتسگ یراكیب ریظن) دراد هارمه هب ناریا هعماج یارب هک یرابنایز راثآ رب هوالع هلئسم نیا
 ور نیمه زا .تسا هدش زین اهدادعتسا ییافوكش مدع بجوم (بذاک لغاشم دیلوت و راكیب ناگدرک لیصحت رامش شیازفا

 اه هاگشناد رد هک یروط هب تسا یریگ لكش لاح رد ناریا رد هاگشناد سیسأت هدیا رییغت یارب ییاه شالت ریخا نایلاس یط
 ددرگ یم شالت زین هعماج یداصتقا تیعضو دوبهب هب كمک و یزاس یراجت ،ینیرفآراک یارب ،مولع هیلوا دیلوت رب هوالع
 داصتقا" هدیا یزاس لاعف و وس كی زا ناریا هیلع یداصتقا یاه میرحت هعسوت زا سپ هژیو هب هدیا نیا .(1196 ،یدمحم)
 یهاگشناد ینیرفآراک رب هک یلماوع ییاسانش اب هژیو هب نكمم قیرط ره هب دشوک یم و هتفای هعسوت رگید یوس زا "یتمواقم
 .دشخبب دوبهب ار دنور نیا ،دنشاب یم رثؤم
 یراتخاس لماوع و کیژتارتسا تیریدم
 ثعاب هک ییاه تیلاعف و اه میمصت ذاختا و نامزاس یطیحم لیلحتو هیزجت دنیآرف زا تسا ترابع كیژتارتسا تیریدم
 هچخیرات .تسا ایوپ یا هخرچ و رمتسم یدنیآرف كیژتارتسا تیریدم .دنوش یم نامزاس یارب یتباقر یاه تیزم تیوقت
 زا هدافتسا اب دنتسناد یم ناهدنامرف و نازابرس هرود نیا رد .ددرگ یم زاب دالیم زا شیپ یاه هرود هب كیژتارتسا تیریدم
 هرود نیا رد .دش هتفرگ راک هب هژاو نیا زین یتعنص بالقنا زا سپ .درب الاب ار گنج رد یزوریپ لامتحا ناوت یم ییاه هویش
 هژاو نیا زین نآ زا سپ و مود یناهج گنج رد .دوب هدش مدرم یوس زا یژتارتسا هژاو عیسو ندرب راک هب ثعاب هوبنا دیلوت
 رد .دندرب یم راک هب ار هژاو نیا دوخ فادها دربشیپ یارب اه تکرش بلغا هک یروط هب تشاد یا هدرتسگ دربراک نانچمه
 ناشن اه حالطصا نیا .دش هتفرگ راک هب زین تیریدم و یزیر همانرب حالطصا ود ،یژتارتسا هژاو رانک رد هک دوب نارود نیا
 حالطصا نونکا مه لیلد نیمه هب ؛دنسرن بولطم هجیتن هب اه نامزاس تسا نكمم ،یژتارتسا دوجو اب یتح هک دنهد یم
 هب نامزاس یارب ار هجیتن نیرتهب دناوت یم یژتارتسا مادک یریگراک هب هک دهد یم ناشن و هدش جیار زین یژتارتسا تیریدم
 یا هنیشیپ هچ ،كیژتارتسا تیریدم هژاو هک دهد یم ناشن 6 هرامش لكش .(1220 ،ناراكمه و 6كسمیس) دشاب هتشاد هارمه
 .دراد رارق یا هلحرم هچ رد نونکا مه و هدرک یط ار

 
 کیژتارتسا تیریدم هعسوت دنور رادومن :1 لکش
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 تیعضو رد یشزومآ یاه نامزاس كیژتارتسا یزیر همانرب یاه هفلؤم تسبراک نازیم (9196) یناتسین و یباراد هاگدید زا
 هب زاین هدنهد ناشن هجیتن نیا .تسا طسوتم دح زا رتالاب بولطم تیعضو رد یلو ،تسا طسوتم دح زا رت نییاپ دوجوم
 تیعضو .دنک یم افیا اه نامزاس نیا رادیاپ هعسوت رد ار یا هدمع شقن اریز تسا كیژتارتسا یزیر همانرب یاه هفلؤم تسبراک
 یزیر همانرب اریز ،تسا رادیاپ هعسوت هب یهجوت مک هدنهد ناشن و دراد كیژتارتسا یزیر همانرب هب یهجوت مک زا ناشن دوجوم
 یارب ینیرفآراک و یروآون هعسوت و نامزاس راتخاس رد ناریدم شقن اذل .تسا رادیاپ هعسوت یاه هفلؤم زا كیژتارتسا
 رد هک دنا ییاهریغتم زین یراتخاس لماوع .(20 :1196 ،یكلم) تسا مهم یداصتقا تدمدنلب و تدم هاتوک فادها هب یبایتسد
 لماوع ناققحم زا یخرب ور نیمه زا .دنوش نآ تفرشیپ و هعسوت عنام ای لماع دنناوت یم و دنراد رارق نامزاس كی راتخاس
 هک دنا ییاه تیدودحم ای تاناكما ،اهراتخاس .دننک یم یفرعم نامزاس كی هعسوت یارب لماع نیرت مهم ار یراتخاس
 یلام یاهدمآرد ،هاگشناد كی رد لاثم ناونع هب .دنوش عنام ای هدومن یرای تیقفوم هب ندیسر رد ار نامزاس دنناوت یم
 اهنت هک دراد ییاه تیدودحم و اه تصرف ینامزاس ره نیاربانب ؛دراد هراشا اه تیدودحم هب نیناوق و تاناكما هب
 ور نیمه زا .دروآ ناغمرا هب نامزاس یارب ار اه تیعقوم نیرتهب ،اه نآ زا یریگ هرهب اب دناوت یم كیژتارتسا تیریدم
 یراتخاس لماوع ذوفن ریثأت ات دنک یم كمک نآ هب و دریگ یم رارق كیژتارتسا تیریدم رانک رد ًاابلاغ یراتخاس لماوع
 هب اهنت نامزاس كی رگنیف داقتعا هب .(10-10 :1620 ،6رگنیف) دنک تیوقت ار تبثم لماوع و هدناسر لقادح هب ار یفنم
 مامت ،یراتخاس لماوع :دبای تسد تیقفوم هب دناوتب ات تسا دنمزاین كیژتارتسا تیریدم و یراتخاس لماوع لماع ود
 ار لمكم شقن ،كیژتارتسا ریدم و دراذگ یم وا رایتخا رد تسه دنمزاین نآ هب تیقفوم یارب نامزاس كی هک ار هچنآ
 .(69 :نامه) دناسرب لقادح هب ار ینامزاس یاه تیدودحم ات دیامن یم افیا
 شهوژپ یموهفم لدم

 
 شهوژپ هیلوا یموهفم لدم :8 لکش
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 شهوژپ یسانش شور
 (روشک 0 هقطنم) ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ ناتسا هس رون مایپ یاه هاگشناد هیلک لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج
 تسا یهاگشناد دحاو ،لیلحت دحاو شهوژپ نیا رد .تسا دحاو 06 و 16 ،16 لماش بیترت هب اه نآ دادعت هک تسه
 یروآدرگ یارب .ددرگ یم هئارا اه نآ هب همانشسرپ بلاق رد هک دنا یتالاوس هب خساپ یاهدحاو ،اه هاگشناد یاسور و
 كیژتارتسا تیریدم لماش تسخن ریغتم :دش هدافتسا (همانشسرپ) ریغتم ره شجنس یارب ینادیم هویش زا تاعالطا
 ریغتم .تسا هعماج یجنسزاین و هعماج تیعضو اب ییانشآ هفلؤم 0 یاراد ریغتم نیا .تسا (لقتسم ریغتم ناونع هب)
 یهاگشناد ینیرفآراک .تسا هدنرادزاب و یفنم ای هدنزاس و تبثم هفلؤم ود یاراد هک تسا یراتخاس لماوع یدعب لقتسم
 ای كسیر ،یروآ تیقالخ ،یریذپ فاطعنا هفلؤم 4 یاراد یهاگشناد ینیرفآراک .دهد یم لیكشت ار قیقحت هتسباو ریغتم
 1 یفیط زا هدافتسا اب و یحارط ققحم طسوت ریغتم 9 نیا همانشسرپ .تسا هنانیرفآراک یاوتحم و یریذپ هرطاخم
 دیئات و هعلاطم ینیرفآراک هتشر رد داتسا 1 طسوت سپس اه همانشسرپ نیا .دنا هدش هدیجنس 0 ات رفص زا یا هنیزگ
 اهریغتم یراذگدک زا هدافتسا اب زین ییایاپ .تسناد یروص رابتعا یاراد ار هدافتسا دروم رازبا ناوت یم نیاربانب ؛دندش
 هب (دصرد 226) 6 هرمن .دندش یبایزرا 6 هطبار زا هدافتسا اب اه هجیتن ،نایاپ رد و دش یسررب توافتم ناققحم طسوت
 ماجنا ههام كی ینامز هزاب یط یراذگدک .تسا ییایاپ نیرتشیب یانعم هب (دصرد 2) 2 هرمن و ییایاپ نیرتمک موهفم
 هیلک یارب سپس و هیوگ ره یارب هناگادج تروص هب هلئسم نیا .دندش یبایزرا اه خساپ نایم توافت سپس و هدش
 بولطم ییایاپ یاراد ار شهوژپ رازبا ناوت یم هدمآ تسد هب رادقم هب هجوت اب .دیدرگ هبساحم اهریغتم و اه هیوگ
 .تسناد

𝑍 = �2−�1
𝑛

× 100 = �2−2�
�2

= 1 هطبار 12.5  

 اه هتفای هئارا
 لماوع و بولطمان تیعضو كیژتارتسا تیریدم ،شهوژپ یاهریغتم نایم زا هک دنهد یم ناشن یفیصوت یاه هتفای

 یتیفرظ ،رون مایپ یاه هاگشناد هک تسا انعم نیا هب هتفای نیا .دنراد یبولطم تیعضو یهاگشناد ینیرفآراک و یراتخاس
 هدهاشم نینچمه .تسا هدشن رجنم اه نآ رد شناد یزاس یراجت هب ینیرفآراک نیا اما دنراد ینیرفآراک یارب یفاک ًااتبسن

 رد زین یئزج یتافالتخا هچرگا ؛دنراد اهریغتم دوخ اب هباشم ًااتبسن یتیعضو اهریغتم زا كی ره یاه هفلؤم هیلک هک دش
 هب هدش یزیر همانرب و هداس كیژتارتسا تیریدم ،ساسا نیا رب .دراد رب رد ار یصاخ موهفم هک دش یم هدهاشم نایم نیا
 رد ار یدعاسم هجیتن دناوت یم هک یا هفرح و دنمشور تیریدم ینعی ؛دنا هدوب بولطمان و بولطم تیعضو یاراد بیترت
 لماوع یاه هفلؤم نینچمه .تسا هدوب فیعض هعلاطم دروم ناریدم رد دشاب هتشاد هارمه هب یهاگشناد ینیرفآراک
 ،نالک لماوع و بولطم تیعضو درخ لماوع هک بیترت نیا هب دنهد یم ناشن ار یتوافتم تیعضو زین یراتخاس
 قداص زین یروآون و ملع دیلوت ینعی یهاگشناد ینیرفآراک یاه هفلؤم دروم رد هلئسم نیا .دنا هتشاد یبولطمان تیعضو
 نیا رد یصاخ یروآون اما دیآ یم دوجو هب اه هاگشناد طسوت یفاک هزادنا هب ملع دیلوت هک بیترت نیا هب .تسا هدوب
 تالیصحت و یراک هقباس ،نینس اب ناریدم نینچمه و نادرم و نانز نایم رد تافیصوت نیا .دوش یمن هدهاشم هنیمز
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 شهوژپ یاهریغتم هب تبسن ناریدم ندوب هدیقع مه و لكشم دوجو زا یکاح ،هلئسم نیا هک دنا هدوب کرتشم ،توافتم
 .تسا

 ریغتم یارب یمک یاه هرامآ :1 لودج
 درادناتسا فارحنا سنایراو نیگنایم نیرتشیب نیرتمک اه هیوگ دادعت 
 11,26 24,166 02,10 24 1 1 یهاگشناد ینیرفآراک
 91,1 20,61 01,1 16 4 4 ملع دیلوت
 10,1 20,19 92,1 16 4 4 یروآون
 22,06 12,446 16,20 24 1 1 كیژتارتسا تیریدم
 09,1 12,40 42,96 90 4 4 هداس تیریدم
 11,1 20,14 11,1 16 4 4 هدش یزیر همانرب تیریدم
 10,96 12,116 12,49 24 06 1 یراتخاس لماوع
 10,1 12,10 12,96 00 1 4 درخ یراتخاس لماوع
 02,1 20,41 21,26 16 4 4 نالک یراتخاس لماوع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 یلصا یاهریغتم یاه هفلؤم نایم (نوسریپ) یگتسبمه هطبار :8 لودج

 
 یهاگشناد ینیرفآراک
 یروآون ملع دیلوت

N Sig N Sig 

 كیژتارتسا تیریدم
 222,2 016,2 222,2 446,2 هداس تیریدم
 222,2 116,2 222,2 016,2 هدش یزیر همانرب تیریدم

 یراتخاس لماوع
 222,2 020,2 222,2 006,2 درخ یراتخاس لماوع
 222,2 120,2 222,2 916,2 نالک یراتخاس لماوع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 یلصا یاهریغتم نایم (نوسریپ) یگتسبمه هطبار :9 لودج

 یهاگشناد ینیرفآراک 
N Sig 

 كیژتارتسا تیریدم
460,2 222,2 
160,2 222,2 

 یراتخاس لماوع
040,2 222,2 
910,2 222,2 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هیضرف هب ناوت یم نونکا .دنراذگ یم ریثأت هتسباو ریغتم رب یلصا یاهریغتم هک دنهد یم ناشن الاب لودج یاه هداد
 یارب .تسا رثؤم یهاگشناد ینیرفآراک رب كیژتارتسا تیریدم هک دراد یم نایب تسخن هیضرف .داد خساپ شهوژپ

 دشوک یم ققحم هک دور یم راک هب ینامز نومزآ نیا .دش هدافتسا هفرط كی سنایراو لیلحت نومزآ زا هیضرف نیا شجنس
 .دهد رارق شجنس دروم هتسباو ریغتم دنچ ای ود رب ار لقتسم ریغتم كی ریثأت

 اونآ نومزآ زا لصاح یاه هداد :4 لودج

 یرادانعم حطس F تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم 

 یهاگشناد ینیرفآراک

 000. 10.757 208.355 4 2500.261 یهورگ نیب سنایراو
   19.368 4 1452.637 یهورگ نورد سنایراو
    4 3952.898 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اهریغتم نایم هناگدنچ یاه هسیاقم :5 لودج

 یرادانعم حطس درادناتسا فارحنا نیگنایم توافت كیژتارتسا تیریدم كیژتارتسا تیریدم هتسباو ریغتم

 یرادانعم هنماد

 دصرد 01 

 نییاپ نارک
 نارک

 الاب

 هفش

 7.7543 9.7543- 0.000 2.06225 1.00000- 10.00 8.00 یهاگشناد ینیرفآراک
 9.7543 7.7543- 0.000 2.06225 1.00000 8.00 10.00 ملع دیلوت
 11.0905 2.9476- 0.000 1.65348 4.07143 8.00 12.00 یروآون

LS
D

 

 11.2244 3.4244- 0.000 1.72540 3.90000 8.00 13.00 یهاگشناد ینیرفآراک
 11.4546 2.2324- 0.000 1.61213 4.61111 8.00 14.00 ملع دیلوت
 11.7918 1.9683- 0.000 1.62073 4.91176 8.00 15.00 یروآون

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مه كیژتارتسا تیریدم هک تفرگ هجیتن ناوت یم دنهد یم ناشن ار یرادانعم حوطس اه هفلؤم هیلک هک نیا هب هجوت اب
 ماجنا نونکات هک یتاقیقحت زا یخرب اب هتفای نیا .نامز مه تروص هب مه و تسه رثؤم هتسباو ریغتم رب یدرف تروص هب

 رتور و دشاب رثؤم ینیرفآراک رب دناوت یم نردم تیریدم هک هداد ناشن (1620) 6یلات هنومن ناونع هب .تسا اتسار مه دنا هدش
 دوجو نیا اب .دهد رارق ریثأت تحت ار شناد یزاس یراجت دناوت یم دمآراک و كیژتارتسا تیریدم هک دراد یم نایب (1620)
 ریثأت ،یلبق تاقیقحت رد نینچمه .تسا هدوب رظن دروم (یهاگشناد ینیرفآراک هن و) ینیرفآراک اه شهوژپ نیا رد
 ناشن رضاح قیقحت هک یلاح رد تسا هدش شرازگ یمک نازیم هب ینیرفآراک رب اه تیریدم ریاس ای كیژتارتسا تیریدم
 تسخن :دشاب یساسا هتكن كی لماش دناوت یم هلئسم نیا نییبت هک دسر یم رظن هب .تسا دیدش یراذگریثأت نیا هک هداد
 توافتم یا هویش ،كیژتارتسا تیریدم هک یلاح رد دنا هدرک هعلاطم ار نردم ای یتنس تیریدم بلغا یلبق تاقیقحت هک نیا
 هک نیا مود .ددرگ یم هجوت ینیرفآراک یارب دیدج یاه نف زا یریگ هرهب هب نآ رد و تسه نردم ای یتنس تیریدم اب
 هعلاطم ینامزاس نورب یاهریغتم رانک رد ینامزاس نورد لماع كی ناونع هب ار كیژتارتسا تیریدم یلبق یاه شهوژپ
 .دنا هدش ینف ای كیژتارتسا فعض یعون راچد عقاو رد و دنا هدرک

 زا هیضرف نیا شجنس یارب .تسا رثؤم شناد یهاگشناد ینیرفآراک رب یراتخاس لماوع هک دراد یم ناونع مود هیضرف
 ناوت یم دنهد یم ناشن ار یرادانعم حوطس اه هفلؤم هک نیا هب هجوت اب .دش هدافتسا هفرط كی سنایراو لیلحت نومزآ
 هتفای نیا .نامز مه تروص هب مه و تسه رثؤم هتسباو ریغتم رب یدرف تروص هب مه یراتخاس لماوع هک تفرگ هجیتن
 لماوع اه شهوژپ نیا رد دوجو نیا اب .تساتسار مه دنا هدش ماجنا هنیمز نیا رد نونکات هک یتاقیقحت زا یدادعت اب

 ینامزاس لماوع هک هداد ناشن (1196) یدمحم هنومن ناونع هب .تسا هدوب رظندروم (یراتخاس لماوع هن و) ینامزاس
 ینامزاس یاه یگژیو زا رثأتم ار ینیرفآراک (1620) ناراكمه و 0سینایاراک .دشاب رثؤم یهاگشناد ینیرفآراک رب دناوت یم
 هتكن لاح نیا اب .دیامن یم هراشا نامزاس رب مکاح تاررقم ریظن ییاه یگژیو هب (1220) ناراكمه و 9رونامآ و دناد یم
 ریظن نآ زا ییاه شخب هب ،ینامزاس راتخاس هعومجم هعلاطم یاج هب اه نآ بلغا هک تسا نیا اه شهوژپ نیا رد یساسا

                                                           
1 Tali 
2 Carayannis 
3 Amanor 



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 666

 ًااتبسن شناد ینیرفآراک رب ینامزاس لماوع ریثأت ،تاعلاطم نیا رد ور نیمه زا .دنا هتخادرپ نیناوق ای اه یشم طخ ،تاررقم
  .تسا هدش یقلت کدنا

 اونآ نومزآ زا لصاح یاه هداد :2 لودج

 یرادانعم حطس F تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم 

 یهاگشناد ینیرفآراک

 000. 10.757 208.355 4 364.0 یهورگ نیب سنایراو
   19.368 4 663.4 یهورگ نورد سنایراو
    4 1027.4 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهریغتم نایم هناگدنچ یاه هسیاقم :2 لودج

 یرادانعم حطس درادناتسا فارحنا نیگنایم توافت یراتخاس لماوع یراتخاس لماوع هتسباو ریغتم

 یرادانعم هنماد

 دصرد 01 

 نییاپ نارک
 نارک

 الاب

 هفش

 7.7543 9.7543- 0.000 2.06225 1.00000- 10.00 8.00 یهاگشناد ینیرفآراک
 9.7543 7.7543- 0.000 2.06225 1.00000 8.00 10.00 ملع دیلوت
 11.0905 2.9476- 0.000 1.65348 4.07143 8.00 12.00 یروآون

LS
D

 

 11.2244 3.4244- 0.000 1.72540 3.90000 8.00 13.00 یهاگشناد ینیرفآراک
 11.4546 2.2324- 0.000 1.61213 4.61111 8.00 14.00 ملع دیلوت
 11.7918 1.9683- 0.000 1.62073 4.91176 8.00 15.00 یروآون

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناوت یم یهاگشناد ینیرفآراک رب یراتخاس لماوع و كیژتارتسا تیریدم ریثأت هجرد ساسا رب هک دراد یم نایب موس هیضرف
 ود ره هک دنهد یم ناشن اه هتفای .دش هدافتسا هریغتمدنچ هناگدنچ یطخ نویسرگر زا نآ شجنس یارب هک دومن هئارا یلدم
 اب ار نآ توافت ناوت یم هک ددرگ یم یحارط یلدم ور نیا زا .تسا رثؤم هتسباو ریغتم رب نامز مه تروص هب لقتسم ریغتم
 ناشن اه هتفای عومجمرد .تسناد یراتخاس لماوع زا كیژتارتسا تیریدم یریذپریثأت رد (0 لكش) دش هئارا ًاالبق هک یلدم
 زا .دومن نییبت ار یهاگشناد ینیرفآراک یریذپریثأت زا دصرد 21 ات ناوت یم هدش یحارط یوگلا زا هدافتسا اب هک دنهد یم
 رب ققحم رورم .تسا بولطم هتسباو ریغتم رب زین هناگادج تروص هب لقتسم یاهریغتم زا كی ره ریثأت رگید یوس
 رب رثؤم لماوع یراذگریثأت صوصخ رد یلدم هئارا هب اه نآ زا مادک چیه نونکات هک دهد یم ناشن یلبق یاه شهوژپ
 شیوخ شهوژپ رد یلدم دوجو تیلباق هب یئزج تروص هب تاقیقحت نیا زا یخرب اما دنا هتخادرپن یهاگشناد ینیرفآراک
 یارب یلدم هدنهد لیكشت دناوت یم ینامزاس لماوع هک تسا هدرک هراشا (1620) رتور هنومن ناونع هب .دنا هدرک هراشا
 هئارا هب رجنم نیارکوا یاه هاگشناد رد یهاگشناد تیریدم هک هداد ناشن زین (1620) ناراكمه و رونامآ .دشاب ینیرفآراک
 هضرع یهاگشناد ینیرفآراک لیلحتو هیزجت یارب عماج لدم كی تاقیقحت نیا رد ًاالوا دوجو نیا اب .تسا هدش لدم كی
 هدش هئارا لدم هک دوب راودیما ناوت یم ور نیا زا .دنا هدادن ناشن ییالاب نییبت تردق اه لدم نیا زا مادک چیه ًاایناث و هدشن
 یهاگشناد ینیرفآراک هدننک نییبت دناوت یم (دهد یم لیكشت ار یدعب لاؤس هک) ندش دیئات تروص رد ،شهوژپ نیا رد
 .دشاب

 هریغتمدنچ نویسرگر نومزآ یاه هداد هجیتن هصالخ :2 لودج
 ینیمخت درادناتسا فارحنا هتفای لیدعت R R2 R لدم

4 0.836a 0.698 0.691 3.37217 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اونآ نومزآ یاه هداد هجیتن هصالخ :2 لودج
 یرادانعم حطس F تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم

 هتسباو یاهریغتم

 000b. 98.338 1118.256 2 2236.512 نویسرگر
   11.372 85 966.579 تباث رادقم
    87 3203.091 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهریغتم هدشن میظنت و درادناتسا بیارض :01 لودج

 
 
 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدافتسا لدم شزارب نومزآ زا هیضرف نیا شجنس یارب .تسا الاب ًااتبسن یداهنشیپ لدم بسانت هجرد هک دراد یم نایب مراهچ هیضرف
 ناونع هب CMIN/DF و AGFI، RMSEA، GFI، IFI، NFI، TLI ،رووكسااک یاه نومزآ ،شهوژپ نیا رد .تسا هدش
 .دنا هدش شنیزگ لدم یبایزرا یارب مزال یاه نومزآ

 یمیسرت لدم شزارب ییوکین شجنس یارب یرامآ یاه نومزآ :11 لودج
CMIN/DF TLI NFI IFI GFI RMSEA AGFI Chi-square 

11,2 01,2 91,2 11,2 41,2 12,2 11,2 11,49 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هكبش نومزآ دوجو نیا اب .تسا رادروخرب یفاک ییوكین و شزارب زا هدش یحارط لدم هک دنهد یم ناشن الاب لودج یاه  هداد
 ینیرفآراک لدم لیلحت یارب نورتپسرپ یبصع هكبش زا قیقحت نیا رد .تسا لدم یبایزرا یارب نومزآ نیرت بسانم یبصع
 .ددرگ لامعا اه    هداد یور رب ییاه تیدودحم ،ینایم یاه هیال رد هک هدش باختنا لیلد نیا هب هكبش نیا .دش هدافتسا یهاگشناد
 ؛دش هداد یبصع هكبش هب یدورو بلاق رد هداد هعومجم كی ادتبا :دومن ناونع هنوگ نیا تسیاب یم ار یبصع هكبش نیا دركلمع
 اه نآ یزاس لامرن و اه هداد یزاس هدامآ لماش اه تیدودحم نیا .دیدرگ لامعا ینایم هیال رد هكبش یور رب ییاه تیدودحم سپس
 .تسا

 یبصع هکبش یارب تابساحم :81 لودج
 (لدم یاه هفلؤم) یدورو لوا هیال اه هداد حالصا :مود هیال یزاس لامرن :موس هیال

 شهوژپ ریغتم 9 نزو یدنب هشوخ تروص هب یجورخ ،اطخ هبساحم ،یزاس عبات

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 حالصا زا لبق اه هداد شیامن :4 لکش

 لدم
 درادناتسا بیارض درادناتساریغ بیارض درادناتسا بیارض درادناتساریغ بیارض

 یرادانعم حطس
B درادناتسا فارحنا Beta B درادناتسا فارحنا Beta 

 0.000 2.50  24.2246  3.590 25.827 تباث رادقم
 0.000 3.60 0.232 19.7070 0.226 0.078 10.076 كیژتارتسا تیریدم
 0.002 4.99 0.086 18.1216 0.091 0.075 0.11513 یراتخاس لماوع
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 بلتم زا هدافتسا اب مود هیال رد اه هداد حالصا :5 لکش

 
 بلتم زا هدافتسا اب مود هیال رد اه هداد یزاس لامرن :2 لکش

 زا دصرد 11 زین موس و مود هورگ رد .دنشاب یم لامرن لوا هشوخ یاه هداد زا دصرد 01 هک دهد یم ناشن الاب ریوصت
 ار اه هداد زا كی ره و x اب ار نیگنایم رگا .تفرگ تروص Z هویش هدافتسا اب اه هداد یزاس لامرن .دنشاب یم لامرن اه هداد
 تسا نیا ،یزاس لامرن رد یلصا هلئسم .داد ناشن 0 هطبار زا هدافتسا اب ار اه هداد یزاس لامرن ناوت یم ،میهد ناشن xi اب
 ماجنا ناكما رگید یوس زا و مه اب اه نآ نایم هسیاقم ناكما وس كی زا هک دنیآ تسد هب یناسكی یاه هداد هک
 .دشاب هتشاد دوجو اه نآ یرامآ یاه لیلحت
𝑧    8 هطبار = ��−�

2
 

 طوبرم یاه یگژیو ،همادا رد لیلد نیمه هب .دنک یم لمع هنوگچ یبصع هكبش كی هک دهد ناشن دناوت یم ،هطبار نیا
 .دنا هدش هئارا هدافتسا دروم یبصع هكبش هب
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𝑓(𝑧)  9 هطبار = 1
1+exp(−𝑧) , 𝑓(𝑧) = tanh(𝑍) = 𝑒𝑧−𝑒−𝑧

𝑒𝑧+𝑒−𝑧
 

 هدافتسا دروم یبصع هکبش تاصخشم :91 لودج
 یبصع هكبش لدم یبصع هكبش لدم
 Tangent Hyperbolic ییاهن عبات MLP هكبش عون
 0 ینایم یاه هیال دادعت اطخ راشتنا سپ شزومآ شور
 240 یبصع هكبش راركت دادعت LMA شزومآ دنور
   Supervised یریگدای نوناق

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هتفای نیا هب ،تسا هكبش لک رد راركت نیرتشیب هک راركت راب 240 زا هدافتسا اب یبصع هكبش اه هداد نیا ساسا رب
 46 لودج رد یبصع هكبش نومزآ و شزومآ شخب ود زا لصاح یاه هتفای هارمه هب اه هداد نیا .دومن ادیپ تسد
 .دنا هدش هدروآ

 یبصع هکبش زا لصاح یاه هداد :41 لودج

 یتابساحم راركت (6نیگنایم) یلعف تیعضو ریغتم
 نومزآ شزومآ

R2 
 هزادنا

 هكبش
 R2 اطخ

 هزادنا
 هكبش

 اطخ

 66,2 090,2 91,2 06,2 140,2 41,2 24 - توق طاقن
 06,2 44,16 11,2 26,2 00,20 11,2 216 09,00 فعض طاقن

 26,2 1,400 01,2 12,2 4,000 11,2 240 000,410 دنمشوه یاه متسیس
20 لک ,0 240 01,2 22,20 26,2 01,2 20,16 96,2 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ره یازا هب یبصع هكبش رد .دراد نآ ینیب شیپ رد هكبش لک هک تسا یتقد نامه هكبش هزادنا زا روظنم لودج نیا رد
 Ci هطبار نیا رد .دوش یم تقد هبساحم هب رجنم ،ددع نآ اب شتوافت هک ددرگ یم ینیب شیپ نآ ربارب رد مقر كی ،ددع
 .تسا اه هداد دادعت n و هدش هدهاشم یاه هداد یباسح نیگنایم M ،هدش هدهاشم رادقم Mi ،هدش هبساحم رادقم
 نینچمه .تسا نییاپ ًااتبسن ینیب شیپ یاطخ و الاب ینیب شیپ رد یبصع هكبش تقد وس كی زا هک دنهد یم ناشن اهرادومن
 هک انعم نیا هب تسا هدمآ تسد هب 21,2 یناوخارف نازیم و 41,2 ینیب شیپ تقد هک دنهد یم ناشن 06 لودج یاه هداد
 ار یبصع هكبش دركلمع هلئسم نیا هک دراد ار اه هداد زا دصرد 21 ندروآ تسد هب و یناوخارف ناوت یبصع هكبش
 .دزاس یم لوبق لباق

RMSE 4 هطبار = √∑(C� − M)̅̅ ̅̅
n

 

MAE 5 هطبار =
1
n
∑|x� − y�|
�

�=1

 

                                                           
 .دوش هدرب یپ یبصع هكبش دركلمع و اه هداد تقد هب ات تسا (یبصع هكبش اب هدش ینیب شیپ) هیوناث یاه هداد قیرط زا هیلوا یاه هداد ینیب شیپ ،روظنم 6
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  یبصع هکبش لک رد یناوخارف صیخشت رادومن :2 لکش   یبصع هکبش لک رد تقد صیخشت رادومن :2 لکش

 یبصع هکبش زا لصاح ریداقم :51 لودج
 Precision Recall درادناتسا یاطخ نیرتمک درادناتسا یاطخ نیرتشیب

6.5 4.2 0.84 0.80 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب .دراد یفاک شزارب و یئوكین زین یبصع هكبش نومزآ ساسا رب هدش یحارط لدم هک دنا هداد ناشن هطوبرم یاه هتفای
 تارییغت نیا .دومن داجیا رییغت وگلا رد ناوت یم داد ناشن هک دش لصاح ییاهن هلحرم رد ییاه توافت دوجو نیا
 دنا هداد ناشن اه هتفای عقاو رد .دنا هتشاد دوجو رگیدكی اب لقتسم یاهریغتم نایم رد هک تسا هدوب ییاه هطبار هب طوبرم
 نیا اب .دنرثؤم مه رب ،دنشاب یم لقتسم یاهریغتم ود ره هک یراتخاس لماوع و كیژتارتسا تیریدم ،هیوناث لدم رد هک
 رد دراد كیژتارتسا تیریدم رب یا هظحالم لباق ریثأت یراتخاس لماوع هک انعم نیا هب .تسا هیوس كی هطبار نیا دوجو
 نیا هب طوبرم یاه هفلؤم نایم رد دوجو نیا اب .تسا یراتخاس لماوع رب ریثأت دقاف كیژتارتسا تیریدم هک یلاح
 هدوب رثؤم یراتخاس لماوع درخ هفلؤم رب كیژتارتسا تیریدم هک انعم نیا هب .تسا یرگید هنوگ هب تیعضو اهریغتم
  .تسا هتشاد دوجو زین نآ یاه هفلؤم و هتسباو ریغتم نایم رد هطبار نیا .تسا یراذگریثأت دقاف نالک لماوع رب و
 یریگ هجیتن
 هدوب یهاگشناد ینیرفآراک رب یراتخاس لماوع و كیژتارتسا تیریدم نایم هطبار یسررب ،قیقحت نیا رد یلصا هلئسم
 هعماج دیدش فعض رگید یوس زا و یهاگشناد ینیرفآراک هب ناریا هعماج زاین وس كی زا ،هلئسم نیا لیلد .تسا
 هعسوت یارب یزاین شیپ هوقلاب تروص هب دناوت یم یهاگشناد ینیرفآراک نینچمه .تسا هطبار نیا رد یهاگشناد
 .دشاب هتشاد یناوارف تیمها ود نیا رب رثؤم لماوع هعلاطم هک دسر یم رظن هب ور نیمه زا .دشاب شناد یزاس یراجت
 اه هیرظن ساسا رب دسر یم رظن هب هک دنا هدش باختنا لیلد نیا هب یراتخاس لماوع و كیژتارتسا تیریدم لماع ود
 تروص هب ریغتم ود ره هک دنا هداد ناشن اه هتفای .دنشاب هتشاد یهاگشناد ینیرفآراک رب ار یراذگرثا هجرد نیرتالاب
 و ینامزاس نورد یلماع ناونع هب كیژتارتسا تیریدم دوبهب اب هک انعم نیا هب .دنشاب یم رثؤم هتسباو ریغتم رب نامز مه
 ،یلبق تاعلاطم هچرگا .دیشخب دوبهب ار یهاگشناد ینیرفآراک ناوت یم ینامزاس نورب یلماع ناونع هب یراتخاس لماوع
 یارب .دومن یقلت رضاح شهوژپ هب كیدزن تروص هب ناوت یم ار تاقیقحت زا یخرب اما دنهد یمن ناشن ار یهباشم هتفای
 .دشاب رثؤم ینامزاس ینیرفآراک رب دناوت یم ینامزاس نورد لماع و نردم تیریدم هک هداد ناشن (1196) یدمحم هنومن
 نیاربانب و تسا هتفرگ تروص (... و اه هناخترازو ریظن) یملع هن و ینامزاس یاهداهن نایم رد هعلاطم نیا دوجو نیا اب
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 هعماج ،تفرگ تروص رضاح شهوژپ رد هک یا هعلاطم هک یلاح رد تشاد ار شناد دیلوت راظتنا داهن نیا زا ناوت یمن
 تسد هب ار یهباشم هجیتن (1220) ناراكمه و رونامآ زین یجراخ تاقیقحت نایم رد .تسا هداد رارق فده ار یملع
 هلمج زا :ددرگ یم هدهاشم رگید یاه شهوژپ و تاقیقحت اب رضاح شهوژپ نایم یساسا یتوافت دوجو نیا اب .دنا هداد
 لاح نیا اب ؛دنا هدركن هعلاطم ینیرفآراک رب ار یراتخاس لماوع و تیریدم ریثأت نامز مه تروص هب تاقیقحت نیا هک نیا
 لیلد نیمه هب و دنا هتخادرپ اه هطبار نیا هعلاطم یارب یفیک دركیور هب یلبق تاقیقحت هک تسا نآ رت مهم توافت
 یرتشیب میمعت تردق ،هلئسم نیا یمک هعلاطم اب رضاح شهوژپ هک یلاح رد دراد یرتمک میمعت تیلباق نانآ یاه هتفای
 و اه لماع زا كی ره نایم هطبار هعلاطم اب دشوک یم هک تسا یلدم هئارا رد رگید زیامت هطقن .تسا هدیشخب اه هتفای هب
  .دیازفیب نییبت تردق رب اه نآ یاه هفلؤم
 عبانم
 (رادیاپ هعسوت) رد كیژتارتسا یزیر همانرب یاه هفلؤم تسبراک  نازیم یا هسیاقم یسررب .(9196) .اضردمحم ،یناتسین ،ناملس ،یباراد

 .196-626 ,(4)0 ،یشزومآ یزیر همانرب تاعلاطم .هاشنامرک و ناهفصا یاهرهش شرورپو شزومآ
 .اه هاگشناد رادیاپ هعسوت رب نآ ریثأت و  دشر زکارم یشهوژپ و یشزومآ داعبا لدم هئارا .(1196) .میرم ،یدزی ییاوقت ،اضر ،یباراد یئالک

 .616-146 ,(46)1 ،یشزومآ یزیر همانرب تاعلاطم

 هدكشناد ،نارهت هاگشناد یارتکد همان نایاپ ،نآ زا یشان شناد یزاس یراجت و ناریا یاه هاگشناد رد ینیرفآراک .(1196) دمحا ،یدمحم
 .نارهت هاگشناد تیریدم

 یاه هداد رب ینتبم یلیلحت ؛دراد ناریا رد راک و تعنص رازاب اب یا هطبار هچ و تسیچ یهاگشناد ینیرفآراک .(1196) .دومحم ،یكلم
 .نارهت هاگشناد یعامتجا مولع هدكشناد ،نارهت هاگشناد یارتکد همان نایاپ ،ناریا رد هیوناث

 یرادا یاه نامزاس یارب نیرفآراک تلود لدم یحارط .(0196) .یلع ،هدازدمحم و نسح ،یرادولا ؛اضر ،یلوسر ؛سابع ،دابآ گنز یریصن
 .126-61 ,((16 یپایپ) 6 هرامش)0 ،یتلود یاه نامزاس تیریدم یملع همانلصف .ناریا

 تیریدم هیرشن .هاگشناد و تعنص یراكمه رد یروانف یزاس یراجت و ینیرفآراک فاكش نییبت .(1196) .نادزی ،یدارم ؛كمایس ،یرون
 .490-120 ،(90)16 ،ادرف
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