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 هدیکچ
 موادت ،تسیز طیحم بیرخت ،تیمورحم و رقف ،یراکیب لیبق زا یددعتم یاه شلاچ زا هعسوت لاح رد یاهروشک ییاتسور قطانم
 عفر رد ییاتسور هعسوت هتشذگ یاهدربهار تیقفوم مدع رگنایب هک دنرب یم جنر ... و ترجاهم ،عبانم و اه تصرف عیزوت رد یرباربان
 رادیاپ هعسوت رد مهم یاهدربهار زا یکی ناونع هب ینیرفآراک درکیور ،ریخا یاه ههد رد و اتسار نیارد .دشاب یم اه شلاچ نیا

 شهوژپ ،ساسا  نیا رب .تسا هتفرگ رارق یناهج عماوج و اه تلود راکروتسد و هعسوت عماجم و نادنمشیدنا هجوت زکرم رد ییاتسور
 هعسوت رد ینیرفآراک شقن یسررب هب همان شسرپ رازبا و یلیلحت-یفیصوت شور ،یّممک درکیور ،یشیامیپ حرط زا یریگ هرهب اب رضاح
 ناشن شهوژپ یاه هتفای .دزادرپ یم-یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا-یرادیاپ هناگ هس داعبا رد ناجیمک ناتسرهش ییاتسور رادیاپ
 یداصتقا دعب رد هژیوب ناجیمک ناتسرهش ییاتسور رادیاپ هعسوت رد یمهم شقن زا ینیرفآراک یاه تیلاعف و اه همانرب دهد یم
 یلحم عبانم زا هدافتسا ،رقف شهاک ،لاغتشا یاه تصرف داجیا رذگهر زا ییاتسور یگدنز یاهدرادناتسا دوبهب هک دشاب یم رادروخرب

 هلخادم کی ناونع هب ینیرفآراک ذاختا ،اتسار نیارد .دور یم رامش هب ینیرفآ شقن نیا یاهروحم هلمج زا ترجاهم شهاک و
 رادیاپ هعسوت و ،معا روط هب رادیاپ هعسوت دنیارف دناوت یم هک دریگ یم رارق رضاح شهوژپ دیکات و هیصوت دروم هعسوت یدربهار
 .دهد رارق عیرست و لیهست دروم صخا روط هب ار ناتسرهش ییاتسور
 

 ناجیمک ناتسرهش ؛ییاتسور رادیاپ هعسوت ؛ینیرفآراک :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یعونتم و ددعتم تالکشم و لئاسم اب یکیژولوکا و یعامتجا ،یداصتقا صاخ طیارش لیلد هب ییاتسور یحاون
 دنیارف رد اهاتسور هک یددعتم یاه شقن هب هجوت اب .دوش یم بوسحم اهنآ نیرت مهم زا تیمورحم و رقف هک دنا هجاوم
 و تیمها زا یحاون نیا نزاوتم هعسوت و دشر ،دنراد هدهع رب ییاذغ داوم نیمات هنیمز رد هژیو هب یلم هعسوت

 هلاسم ود زا ناهج فلتخم طاقن رد اهاتسور تالضعم و تالکشم ،یلک روط هب .دشاب یم رادروخرب یدایز ترورض
 هچرگا .(یداصتقا فعض) دمآرد دوبمک رگید و (اه تخاسریز فعض) تاناکما دوبمک یکی :ددرگ یم یشان یساسا
 اه یسررب و تادهاشم اما ،دنا هداد ماجنا اهاتسور هعسوت تهج رد یا هنیزهرپ و هدرتسگ یاه همانرب اه تلود زا یرایسب
 رقف زا ار نانآ ،هدرک فرطرب ار ییاتسور هعسوت عناوم و تالضعم تسا هتسناوتن ییاهنت هب رما نیا هک دهد یم ناشن
 تایبرجت و هعسوت نادنمشیدنا یاه هاگدید ،دوجو نیااب .دهد شهاک ار رهش هب اتسور زا ترجاهم لیس و دناهرب
 و ییاتسور هعسوت دربهار ناونع هب ینیرفآراک یدمآراک و یشخبرثا زا تیاکح ناهج فلتخم یاهروشک رد هعسوت
  .دراد ییاتسور یرادیاپ نیمات
 شهاک هک یطیارش رد .تسا ناریا داصتقا یدج یاهزاین زا یکی ینیرفآراک هعسوت ،رگید ترابع هب       
 یوس زا اه نامزاس رد یناسنا یورین لیدعت هب شیارگ و نییاپ یرو هرهب و وس کی زا روشک داصتقا رد یراذگ هیامرس
 ناونع هب ینیرفآراک نایم نیا رد ،تسا هدومن لیدبت ناریا رد یعامتجا و یداصتقا گرزب لضعم هب ار یراکیب ،رگید
 درواتسد نیرت هتسجرب یلاغتشادوخ عقاو رد .دشاب یم حرطم اتسور صخالاب و روشک لک رد یراکیب لضعم جالع
  .(000 :0395 ،ناراکمه و یراهب)دور یم رامش هب ینیرفآراک
 قطانم بلغا رد یزرواشک شخب طلست لیلد هب و دراد یدایز یگدرتسگ و عونت ییاتسور قطانم رد ینیرفآراک      
 هب کمک یارب یتیلباق ،ییاتسور ینیرفآراک هعسوت اریز ؛تسا یزرواشک ینیرفآراک رب هدمع دیکات ،ییاتسور
 یارب ار یبسانم یاه تصرف و دوش یم بوسحم اتسور یزرواشکریغ و یزرواشک تادیلوت نازیم و دمآرد یشخب عونت
 ییاتسور قطانم رد ینیرفآراک .دنک یم مهارف ییاتسور قطانم رد رادیاپ ییاذغ تینما شیازفا و یتیشیعم رطخ شهاک
 ،تسا هنالوقعم هکنآ لوا :دراد تیمها هبنج نیدنچ زا هک دنک داجیا ییاتسور قطانم رد راک یارب ون یمظن دناوت یم
 زا هدافتسا یارب و تشاد دنهاوخ دوخ راک رب یرتشیب لرتنک ییاناوت اتسور طیحم رد یراک یاه هورگ و دارفا ینعی
 .دنروآ دنهاوخ تسد هب یرتشیب یاه تصرف ملاس هعسوت و دشر هب زاین هلمج زا دوخ یاهزاین عفر تهج رد نانآ
 دروم ،تسا هناگیب نانآ فادها اب هک یروما هنیمز رد اهنت هن اه هورگ و دارفا راک ینعی ،تسا رت یناسنا هکنآ مود
 رتراگزاس تسیز طیحم اب هکنآ موس .دش دهاوخن زین نارگید نایز و رامثتسا بجوم هکلب ،دریگ یمن رارق هدافتسا
 دهاوخن بیرخت ار تعیبط و دوب دهاوخ گنهامه یناسنا تسیز و یعیبط طیحم اب راک بیترت نیا اب ،تسا
  .(51 :1395 ،ناراکمه و یناک یفجن)درک
 زا دصرد 00 زا شیب  .دور یم رامش هب ییاتسور یاه ناینب اب یروشک ناریا یمالسا یروهمج ،اتسار نیا رد      

 رامش هب هیلوا دیلوت رتسب ناونع هب ییاتسور قطانم ،یتنس روط هب .دننک یم یگدنز ییاتسور قطانم رد ناریا تیعمج
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 ییاتسور قطانم .دنوش یم هتخانش روشک ییاذغ دبس ناونع هب ماخ داوم و اذغ نیمات تلع هب قطانم نیا .دنور یم
 رب نوزفا .دننک یم نیمات ار یداصتقا و یعامتجا دشر یانبم هک دنیآ  یم باسح هب عبانم تشابنا یلصا عبنم نینچمه
 ،دوجو نیا اب .دنشاب یم رادروخرب ییاتسور هعسوت هژیو هب یلم هعسوت رد یمهم شقن زا زین ییاتسور عیانص ،نیا
  .تسا هتخاس دودحم ار اهدرکراک نیا ققحت لسناتپ هک دنتسه ههجاوم یرایسب یاه شلاچ اب ییاتسور قطانم
 نیا و دنا هدیدرگ هنکس زا یلاخ ای و هتفر ورف رقف رد هعسوت عبانم نادقف تلع هب ییاتسور یاه هدکهد زا یرایسب
  .دشاب یم شرتسگ لاح رد ناکامک دنور
  زا روشک ییاتسور تیعمج ،ناریا راما زکرم 6395و1995 یاه لاس یرامشرس جیاتن قباطم و ساسا نیا رب     
 زا مه راوناخ طسوتم دعب و تسا هدرک ادیپ شهاک6395 لاس رد رفن 91701150 ددع هب 11لاس ردرفن 56559500
 دصرد 0/10 زا مه ینیشناتسور تیعمج دصرد .تسا هدرک ادیپ شهاک 6395 لاس رد رفن 7/9 هب 11 لاس رد رفن 1/1
 لاسرد دصرد 5/0 ییاتسور تیعمج دشر طسوتم .تسا هدرک ادیپ شهاک 6395 لاس رد 0/10 هب 1995 لاس رد
 .(97 :ناریا رامآ هلجم) تسا هدیسر6395 لاسرد دصرد -0/6 هب1195
 تبسن ناجیمک ناتسرهش تیعمج یدصرد -01/5 شهاک هدنهد ناشن 1395 لاس یرامشرس جیاتن ،اتسار نیا رد    
 لاسرد رفن 51109 هب 63 لاس رد رفن 61939 زا ناجیمک ناتسرهش تیعمج ،رگید  ترابع هب .دشاب یم 1395 لاس هب

 .(5 لودج)تسا هدوب رتشیب رایسب ناتسرهش یاهاتسور رد تیعمج شهاک نیا هک تسا هدرک ادیپ شهاک 13
 ناجیمک ناتسرهش یامیس .1 لودج

 (914 :1391،یزکرم ناتسا یاه  ناتسرهش یامیس)

 1395راوناخ 6395تیعمج 6395راوناخ رهش|ناتسهد| شخب حرش
تیعمج
1395 

 دشر دصرد
 تیعمج

 ناجیمک
 -0185 51109 39955 61939 17555 لک تیعمج
 -9186 10615 7111 0115 1161 یرهش تیعمج
 -1180 77915 0111 11760 6050 ییاتسور تیعمج

 شخب
 یزکرم

 -1185 01550 7170 33100 0970 ناجیمک شخب
 -9185 7961 1100 0511 0970 سفو ناتسهد
 -5080 0791 1395 1111 0915 نادنفسا ناتسهد

 -9386 071 1370 1353 1010 ناجیمک رهش

 شخب
 درجالیم

 -3185 11015 0111 51115 0111 درجالیم شخب
 درجالیم رهش

 
6310 7193 1970 1103 1586- 

 -0981 7010 107 0069 061 درجالیم ناتسهد
 -3080 6119 3165 1161 6155 گیبورسخ ناتسهد

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهاک و یلک روط  هب لاس 1 یط رد ناجیمک ناتسرهش لک تیعمج شهاکدنور رگنایب قوف لودج هعلاطم و هسیاقم 
 رد و هدوب یفنم ناتسرهش لک رد تیعمج دشر هک یروط هب دشاب یم اهاتسور حطس رد ییاتسور تیعمج سوسحم
 رگنایب هک تسا ییاتسور یاهراوناخ دادعت شهاک رگید هجوت لباق هتکن .تسا رادروخرب یرتشیب تدش زا اهاتسور
 نتشاد مغریلع ناییاتسور ترجاهم لیالد نیرت مهم زا یکی ،نیا رب نوزفا .دشاب یم  اهاتسور زا  ناییاتسور ترجاهم
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 یراکیب ...و یتشادهب بآ ،قرب ،زاگ ،تشادهب یاه هناخ ،کشزپ ،ناتسرامیب ،هار دننام ریخا یاه لاس رد یبسن تاناکما
 رد دارفا ار نیرجاهم و دشاب یم هدروخلاس دارفا لماش رتشیب ناییاتسور یتیعمج بیکرت .دشاب یم رادیاپ لاغتشا دوبن و
 ینیرفآراک و رادیاپ لاغتشا داجیا هک دنوش یم فارطا یاهرهش یهار راک یوجتسج رد هک دنهد یم لیکشت راک نینس
   .ددرگ یهتنم سوکعم ترجاهم دنور هب دناوت یم
 اب ؛تسا هتفریذپ تروص «ییاتسور هعسوت رد ینیرفآراک» صوصخ رد یددعتم و عونتم تاعلاطم ،اتسار نیارد         
 .تسا هتفرگن رارق شرازگ و ماجنا دروم ناجیمک ناتسرهش یناکم یورملق رد تاعلاطم نیا زا کی چیه ،دوجو نیا
 هب یتاعلاطم تیباذج کی زا رتارف ناجیمک ناتسرهش ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن یسررب ،ساسا نیارب
 هدنیآ یزاسزادنا مشچ و دوجوم تیعضو یبایزرا و نییعت رد دناوت یم و هدیدرگ لیدبت یلمع و ینیع ترورض کی
-یفیصوت شور ،یشیامیپ حرط ،یدربراک درکیور ذاختا اب رضاح شهوژپ ،ساسا نیا رب .ددرگ عقاو رثوم و دیفم
 و هدمآرب ناتسرهش حطس رد یتاعلاطم فاکش نیا هب ییوگخساپ ددص رد همان شسرپ رازبا زا یریگ هرهب اب و یلیلحت
  .تسا هتخادرپ ناجیمک ناتسرهش ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن یسررب هب
  یرظن ینابم
 هعماج هافر هب هک دوش یم دای یعامتجا و یداصتقا نار شیپ یورین و کرحم روتوم ناونع هب ینیرفآراک زا هزورما
 ،تفرشیپ و دشر دننام یلماوع هک دوش یم هتسیرگن زین یگدنز کبس کی ناونع هب ینیرفآراک .ددرگ یم یهتنم

 هب ینیرفاراک ،ساسا نیا رب .دریگ یم ربرد ار هدنیآ هب ور تکرح و ،ینیرفآ شزرا و یروآدوس ،یروآون و تیقالخ
 لفاحم دیکات و هجوت دروم یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا عونتم یاه شلاچ لح هار ناونع هب یا هدنیازف روط
 ،داصتقا ،تیریدم دننام یملع یاه هزوح زا یرایسب رد شهوژپ عوضوم و دریگ یم رارق یتسایس عماجم و یملع
  .دهد یم لیکشت ار یعامتجا مولع و یسانش ناور
 فلتخم یاهرظنم زا و یملع فلتخم یاه هنیمز رد هژاو نیا و تسا یفلتخم یاهامیس یاراد ینیرفآراک موهفم     
 یراذگ هیامرس یاه تصرف قلخ یلصا نیلماع ناونع هب ار نانیرفآراک ،نانادداصتقا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم
 .دننک یم دای عماوج یزاسون رد ساسح ناگدننک کیرحت ناونع هب نانیرفآراک زا ناسانش هعماج .دننک یم یقلت
 تافص فشک روظنم هب و دنهد یم رارق یسررب دروم «هنانیرفآراک ناسنا» ناونع هب ار نانیرفآراک ،ناسانش ناور
 .دنتسه اهنآ یاه نامرآ و اه هزیگنا ییاسانش لابند هب ،دننک یم یربهر ار یداصتقا هعسوت هک یناسک هصخشم
 و روهظ یارب یرثوم یاه کمک دیاب هک دنناد یم یسایس ماظن ضرغ یب ناکدوک ار نانیرفآراک ،یسایس مولع نادنمشناد
 لماوع نیرت مهم زا ار اهنآ زین تیریدم نادنمشناد .(Latha & Murthy, 2009: 170)دیآ لمع هب هعماج رد اهنآ زورب
 .(705 :0395 ،رکارد)دنناد یم مکی و تسیب نرق رد نیرفآ لوحت
 لماوع زا یرادرب هرهب اب هک یصخش ای لوحت لماع ناونع هب نیرفآراک هیلوا فیرعت ،یسانش موهفم رظن هطقن زا      
 هک دوش یم هدافتسا یدرف هب هراشا یارب نونکا «نیرفآراک» هژاو .دشاب یمن حرطم رگید دبای یم تسد دوس هب دیلوت
 هب یروآون دنیارف زا ینیرفآراک فیرعت ،رگید یترابع هب .دنک یم هرادا و یزادنا هار ار یدیدج و کچوک راک و بسک
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 یایوپ دنیارف ناونع هب ینیرفآراک ،نیاربانب .(Fredrick & Long,1989)تسا هتفای رییغت دیدج راکو بسک کی سیسات
 هب یلغش دهعت و نامز ،هیامرس بسحرب ار یگرزب یاه کسیر هک دوش یم فیرعت یدارفا طسوت تورث یجیردت قلخ
 هب ینیرفآراک ،بیترت نیا هب .(Kuratka & Richard,1997)دنریذپ یم تامدخ ای تالوصحم یارب ینیرفآ شزرا روظنم
 و تصرف نیا روحم لوح راک و بسک کی سیسات ،هنانیرفآراک یاه تصرف ییاسانش رد دارفا لیامت ای ییاناوت ناونع
 هب .(Drucker, 1985)دوش یم فیرعت یعامتجا تعفنم ای یروآدوس روظنم هب راک و بسک زیمآ تیقفوم تیریدم
 یرادرب هرهب یاتسار رد عبانم زا هناگی هتسب کی عیمجت قیرط زا شزرا قلخ دنیارف ناونع هب  ینیرفآراک ،رگید یریبعت
  .(Osemeke,2012)دریگ یم رارق فیصوت دروم تصرف کی زا
 رگ لیهست»هب اه هراعتسا یضعب زا هدافتسا اب ار اهنآ ،نانیرفآراک یاه یگژیو نییبت یارب نارظن بحاص زا یخرب     
 .دنا هدومن هیبشت «اپزیت لازغ» و «یگنج یامیپاوه نابلخ» ،«کینوفمس رتسکرا ربهر» ،«کیپملا راکشزرو» ،«یعامتجا
 یورین ناونع هب نادرگرس یناسنا و یلام عبانم ندروآ مهارف اب یداصتقا و یعامتجا رگ لیهست بلاق رد نانیرفآراک
 ،تسا ینکشدروکر لابند هب هک کیپملا راکشزرو کی دننامه .دننک یم زاغآ ار یدیدج راک و بسک ،رازاب هدنهدرییغت
 ؛دنا هتفاین تسد نآ هب نارگید هک تسا دیدج یاهدنیارف و تامدخ ،تالوصحم هب یبایتسد یپ رد زین نیرفآراک
 زین نیرفآراک ،دزاس یم گنهامه ار فلتخم یاه یقیسوم و اهاون دوخ یربهر اب کینوفمس رتسکرا ربهر هک روطنامه
 هب رظن دروم راک و بسک هک دزاس یم گنهامه یروط ار یناسنا عبانم و تاناکما ،یعیبط عبانم ،ربهر کی شقن رد
 طیارش اب ههجاوم رد زین نیرفآراک ،دزیمآ یم مه رد ار روحت و تعرس هک یگنج یامیپاوه نابلخ دننامه ؛دسرب هجیتن
 هب اپزیت لازغ هک روط نامه و دهد یم خساپ رازاب یاهزاین هب ،دراد هک ییالاب یریذپ کسیر اب ،ریغتم و ایوپ رازاب

 تردق و هدومن یریگولج راک و بسک ندش میجح زا ات دنک یم شالت زین نیرفآراک ،تسا کباچ و دهج یم تعرس
 یروآدوس و دشر رظن زا و هدومن ییاسانش ار رازاب یاه تصرف یتحار هب دناوتب ات دشاب هتشاد یدایز زیخ و تسج
   .(190 :1195 ،یمیقم)ددرگ ماگشیپ
 راک و بسک کی فرص یزادنا هار زا رتارف ینیرفآراک هک دنراد هراشا تیعقاو نیا هب اه هراعتسا و میهافم نیا     
 روظنم هب اه تصرف یوجتسج و اهزاین ییاسانش هب نیرفآراک درف ،نآ نایرج رد هک تسا یدنیارف ینیرفآراک .تسا

 هب ییوگخساپ فده اب نیرفآراک ،دنیارف نیا رد .دزاس یمن دودحم سرتسدرد عبانم اب ار دوخ و دزادرپ یم شزرا قلخ
 هب نیرفآراک درف ،نیاربانب .دزرو یم تردابم بترتم یاه کسیر شریذپ هب یروآون و تیقالخ هب لسوت اب و اهزاین
  .دیامن یم مادقا اه لح هار نیا نایرتشم و لئاسم لح هار ییاسانش هب تبسن سپس و درگن یم  تصرف هباثم هب لئاسم
 تسا هدیدرگ لیدبت یمهم هلئسم هب هعسوت یارب یرازبا ناونع هب ینیرفآراک زا یهاگآ شیازفا ،ریخا یاه ههد رد       
 رد ینیرفآراک تکراشم هب نیرفآراک یاه یگژیو و ینیرفآراک موهفم هعلاطم زا ینیرفآراک تایبدا زکرمت هک یوحن هب
 رادیاپ هعسوت  هصرع و ،معا روط هب ،رادیاپ هعسوت نالک هصرع رد دیکات و زکرمت نیا .تسا هتفای رییغت هعسوت
    .تسا هدیدرگ رادروخرب یرت هدنیازف تیمها زا ،صخا روط هب ،ییاتسور
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 یفرعم و ییاسانش دروم رادیاپ هعسوت یاه شلاچ تیریدم رد یدیلک رصنع ناونع هب ینیرفآراک ،نالک هصرع رد      
 شقن ،رادیاپ هعسوت و ینیرفآراک دروم رد للم نامزاس یمومع عمجم 500/57 همانعطق تحت .تسا هتفرگ رارق
 داجیا اب ینیرفآراک ،یداصتقا دعب رد .تسا هتفرگ رارق دیکات دروم رادیاپ هعسوت هناگ هس داعبا هب یبایتسد رد ینیرفآراک
 یداصتقا دشر یگتخیگنارب و کیرحت بجوم یروآون تیوقت و رادیاپ یزرواشک ،بسانم راک یاقترا ،لاغتشا
 یاه تصرف شرتسگ و ،اه یرباربان شهاک ،یعامتجا ماجسنا یاقترا رد دناوت یم ینیرفآراک ،یعامتجا دعب رد ؛دوش یم
 یطیحم تسیز دعب رد .دیامن افیا یا هدنزاس و تبثم شقن ریذپ بیسآ راشقا و نالولعم ،ناناوج ،ناوناب یارب یمومع
 و یمیمرت تامادقا و یمیلقا تالوحت قیبطت و لیدعت نیون یاه یروانف یفرعم قیرط زا دناوت یم ینیرفآراک ،زین
 ناسر یرای یطیحم تسیز یاه شلاچ تیریدم و شزادرپ رد فرصم و دیلوت رادیاپ یاهوگلا یاقترا نینچمه
  .(UN General Assembly, 2016: 3)دشاب
 دوخ هب ار ناققحم رظن ییاتسور هعسوت یاه شالت نیرت مهم زا یکی ناونع هب ینیرفآراک ،زین درخ هصرع رد      

 یداصتقا هعسوت نار شیپ نیرت مهم ار ینیرفآراک ،نانادداصتقا .(Burnett and Danson, 2017) تسا هدرک بلج
 و نازرواشک ،اهاتسور رد یمارآان و تاشاشتغا زا یریگولج یارب یدیلک دربهار کی ار نآ نارادم تسایس ،اهاتسور
 رد تنوکس لحم ترواجم رد لاغتشا یارب یناکما ار نآ نانز و ،شیوخ دمآرد دوبهب یارب یرازبا ار نآ ناییاتسور
 کی ناونع هب ینیرفآراک ،نیاربانب  .(0395 ،ناراکمه و یدیعس کلم)دنناد یم دوخ لالقتسا و یراتخمدوخ یاتسار
 هب ،ییاتسور رادیاپ هعسوت یدیلک رصانع زا یکی هباثم هب یگدنز تیفیک دوبهب و ییاز لاغتشا ،دشر یارب ایوپ یورین

   .(Petrin, 1994)دریگ یم رارق هظحالم دروم صخا روط هب یداصتقا هعسوت و ،معا روط
 همه نیزورما یاهزاین نیرت یوررض زا یکی ناونع هب ینیرفآراک رب دیکات نمض (0395) ناغمرا ،اتسار نیا رد       

 ترورض لیالد هلمج زا ار ییاضف و یمیلقا ،یداصتقا ،یتیعمج ،یطیحم یاهانگنت ،ییاتسور و یرهش زا معا عماوج
 ناراکمه و یناک یفجن .دیامن یم حیرصت ییاتسور عماوج رد هلئسم نیا تیمها رب و هدرمشرب ینیرفآراک هب هجوت
 رد یداصتقا هعسوت ،ییاتسور هعسوت یاهراکهار زا یکی ناونع هب ییاتسور ینیرفآراک رب دیکات نمض زین (1395)
 دروم ییاتسور رادیاپ هعسوت یاه هیرظن مهم رایسب داعبا ناونع هب ار کیژولوکا و یعامتجا هعسوت اب یشوپ مه و رانک
 زا یکی ار ینیرفآ تورث و ینیرفآراک رکفت فعض زین (3395) رف یساملا و رف یدمحم .دنهد یم رارق حیرصت و یفرعم
 .دنیامن یم یفرعم یراکیب تدش رب راذگریثات یاه هلوقم
 هعسوت ناکرا ناونع هب یروآون و تیقالخ یفرعم نمض (3195) ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر ،نیا رب نوزفا     
 شخب رد هژیوب ییاتسور ینیرفاراک ظاحل زا ییاتسور یاه توق و اه فعض ،اه تیدودحم ،اه تیزم ییاسانش ،رادیاپ
 رامش هب داعبا ریاس رانک رد ییاتسور یداصتقا هعسوت  لیهست تهج رد یدربهار ار بسانم یزیر همانرب و یزرواشک
 هعسوت یاه شالت نیرت مهم زا یکی ناونع هب ینیرفآراک رب دیکات اب زین (7395)یموصعم و مدقم ییاضر .دنروآ یم
 و یفرعم هب -یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا-یرادیاپ و ینیرفآراک هناگ هس داعبا نامز مه ظاحل اب ،ییاتسور



 702 ...رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن

 یحاون رد ینیرفآراک زرم و دح یب هعسوت یاهدمایپ هب یخساپ ناونع هب رادیاپ ییاتسور ینیرفآراک دیدج موهفم نییبت
   .دنزادرپ یم ییاتسور
  هعلاطم دروم هدودحم .9
 یتعسو اب ناجیمک ناتسرهش .دوش یم لماش ار هعبات یاهاتسور و ناجیمک ناتسرهش ،رضاح شهوژپ یناکم یورملق
 ناتسا زکرم یرتمولیک 03 رد ناجیمک رهش تیزکرم اب رفن 51109 دودح یتیعمج و عبرم رتمولیک 1105 لداعم
 هب قرش زا ،نادمه ناتسا هب برغ لامش و لامش تهج زا ناجیمک ناتسرهش .دراد رارق ناتسا برغ رد و یزکرم
 .دوش یم دودحم نادمه ناتسا و هواس ناتسرهش هب برغ لامش و لامش زا و ،شرفت و ناهارف یاه ناتسرهش
 ،کارا ،نایتشآ ،شرفت یاه ناتسرهش نیب رد و ناتسا ینایم شخب رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل زا ناجیمک ناتسرهش
 ناتسهد 1 و درجالیم و ناجیمک رهش 0 ،درجالیم و یزکرم شخب 0 زا ناتسرهش نیا .دراد رارق هواس و بادنخ
   .(5 لکش) تسا هدش لیکشت درجالیم و سفو ،گیبورسخ ،نادنفسا

 
 ناجیمک ناتسرهش و یزکرم ناتسا یسایس تامیسقت :1 لکش

 (4 :8391 ،یزکرم ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس):عبنم

 شهوژپ یاه هتفای

 ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن یسررب روظنم هب شهوژپ یاه  هداد شزادرپ جیاتن ادتبا ،شخب نیا رد
 شهوژپ یاه هتفای ،سپس و هتفرگ رارق هئارا دروم یرامآ یاهرازفا مرن و اه صخاش زا هدافتسا اب ناجیمک ناتسرهش
 دروم ناجیمک ناتسرهش -یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا-رادیاپ هعسوت روحم هس رد ینیرفآراک شقن نوماریپ
  .دریگ یم رارق ریسفت و و نییبت
 اه هداد لیلحت و هیزجت
 یا هبتر یگتسبمه نومزآ زا نانیرفآراک حطس رد ییاتسور هعسوت دنور رد رثوم لماوع نیب داعبا طابترا نییعت یارب 
  .تسا هدش هئارا 0 هرامش لودج رد نمریپسا شور هب یگتسبمه نومزآ زا لصاح جیاتن .دش هدافتسا نمریپسا
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 نانیرفآراک حطس رد نآ داعبا و ییاتسور هعسوت دنور رد رثوم لماوع یگتسبمه نومزآ .2 لودج
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 10/6 60/6 51/6 37/6 07/6 11/6 11/6 ییاتسور هعسوت
 6 6 6 6 6 566/6 6 یراد ینعم حطس

 تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم طابترا عون
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییاتسور هعسوت رد راک و بسک هب دورو دنیآرف کرد تیمها نازیم .9 لودج
 نومزآ اههژورپ یارجا دنور

 رئوکسا یاک 65/55
 یدازآ هجرد 15

 یراد ینعم حطس 666/6
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییاتسور هعسوت دنور رد یراد ینعم و تبثم ،میقتسم ریثات و طابترا داعبا همه هک دهد یم ناشن 0 هرامش لودج جیاتن
 حطس و 51/6 یگتسبمه بیرض اب نمریپسا یگتسبمه نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن .دنراد  نانیرفآراک حطس رد
 نیا رد .دشاب یم ییاتسور هعسوت و راک و بسک هب دورو دنیآرف کرد یالاب و میقتسم طابترا دیوم 666/6 یرادانعم
 رگ قیدصت زین 666/6 یرادانعم حطس و 65/55 هرامآ رادقم اب رئوکسا یاک نومزآ ،9 هرامش لودج ساسا رب و طابترا
 .تسا ییاتسور هعسوت دنور رد یداصتقا لماوع یالاب و میقتسم ریثات
 یا هبتر یگتسبمه نومزآ زا ناریدم حطس رد ییاتسور هعسوت دنور رد رثوم لماوع نیب داعبا طابترا نییعت یارب    
   .تسا هدیدرگ هئارا 1 هرامش لودج رد نمریپسا شور هب یگتسبمه نومزآ زا لصاح جیاتن .دش هدافتسا نمریپسا

 ناریدم حطس رد نآ داعبا و ییاتسور هعسوت دنور رد رثوم لماوع یگتسبمه نومزآ .4 لودج
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 57/6 10/6 51/6 17/6 07/6 10/6 01/6 ییاتسور هعسوت
 166/6 066/6 166/6 566/6 166/6 006/6 56/6 یراد ینعم حطس

 تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم طابترا عون
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییاتسور هعسوت رد هنانیرفآراک تراهم و شرگن ،راتفر هعسوت تیمها نازیم .5 لودج
 نومزآ اههژورپ یارجا دنور

 رئوکسا یاک 50/1
 یدازآ هجرد 05

 یراد ینعم حطس 666/6
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییاتسور هعسوت دنور رد یراد ینعم و تبثم ،میقتسم ریثات و طابترا داعبا همه هک دهد یم ناشن 1 هرامش لودج جیاتن 
 دیوم 666/6 یرادانعم حطس و01/6 یگتسبمه بیرض اب نمریپسا یگتسبمه نومزآ زا هدمآ تسدب جیاتن .دنراد



 902 ...رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن

 لودج ساسا رب و طابترا نیا رد .دشاب یم هعسوت رد هنانیرفآراک تراهم و شرگن ،راتفر هعسوت یالاب و میقتسم طابترا
 یالاب و میقتسم ریثات رگ قیدصت زین 666/6 یرادانعم حطس و 50/1 هرامآ رادقم اب رئوکسا یاک نومزآ ،1 هرامش
 .تسا ییاتسور هعسوت دنور رد یداصتقا لماوع
 حطس رد ناسکی تالاوس هب ییوگخساپ هوحن هب  ییاتسور هعسوت رد ناریدم و نانیرفآراک نیب هسیاقم یارب     
   .تسا هدیدرگ هئارا 0 هرامش لودج رد لصاح جیاتن هک دش هدافتسا لقتسم یت نومزآ زا همانشسرپ

 ناریدم حطس رد نآ داعبا و ییاتسور هعسوت دنور رد رثوم لماوع یگتسبمه نومزآ  .1 لودج
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 1/9 1/0 10/9 33/0 95/1 50/9 11/9 ییاتسور هعسوت
 556/6 366/6 166/6 766/6 916/6 106/6 596/6 یراد ینعم حطس

 تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم تبثم طابترا عون
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هیوگ رد همانشسرپ رد نانیرفآراک و ناریدم خساپ نیب هک دش صخشم 0 هرامش لودج جیاتن هب هجوت اب    
 حطس رد ینیرفآراک ثحب هب هورگ ود ره شرگن توافت زا ناشن هجیتن نیا هک دراد دوجو یراد ینعم توافت فلتخم
 .دشاب یم اتسور
 رد نآ جیاتن هک دش هدافتسا یا هشوخ لیلحت زا ییاتسور هعسوت و ینیرفآراک ظاحل زا زا نگمه قطانم نییعت یارب     

  .تسا هدمآ 5 هرامش لکش و  1 و 7 هرامش لوادج
 یا هشوخ لیلحت رد یهورگ نورب و یهورگ نورد سنایراو عومجم جیاتن  .7 لودج

 دصرد قلطم عومجم سنایراو
 10/1 510/1731111 یهورگ نورد
 07/13 691/91100061 یهورگ نیب

 66/665 571/00177611 دصرد
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدش هداد صیخشت یاه هورگ نیب هلصاف  .8 لودج
 0 5 هورگ

5 6 603/6097 
6 603/6097 6 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ییاتسور هعسوت و ینیرفآ راک ظاحل زا نگمه هب طوبرم مارگودند .2 لکش



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 122

 اب راک و بسک هب دورو دنیآرف و یداصتقا دعب یدنب هورگ رب راذگریثأت ریغتم نیرترثؤم ،0 لکش جیاتن هب هجوت اب
 هعسوت و ینیرفآراک ظاحل زا ناجیمک ناتسرهش رد هورگ ود ،نیا رب نوزفا .دشاب یم سنایراو تارییغت رادقم نیرت شیب
 رتهب یداصتقا ظاحل زا و رتهب تاناکما یراد هک یزکرم یاهاتسور هب طوبرم لوا هورگ هک دش لیکشت ییاتسور
 تسا رتدب یداصتقا عضو و رتمک تاناکما یاراد هک یا هیشاح یاهاتسور هب طوبرم مود هورگ و تسا دشاب یم
  .دشاب یم
 ماگ هب ماگ نویسرگر زا نانیشناتسور حطس رد ییاتسور هعسوت نازیم رد فلتخم داعبا ریثأت نازیم شجنس تهج     
 .تسا هدش هدافتسا

 نانیشناتسور حطس رد ماگ هب ماگ نویسرگر لدم زا لصاح جیاتن .3لودج

 F هرامآ (R2)نییعت بیارض هدنام یقاب داعبا
  حطس

 یراد ینعم
 666/6 11 51/6 یداصتقا

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نازیم رب ار ریثات نیرتشیب ،51/6 (R2) نییعت بیرض اب یداصتقا دعب دهد یم ناشن 3 هرامش لودج زا لصاح جیاتن    
  .دنک یم نییبت ار رقف نازیم تارییغت زا دصرد 51 هک یروط هب ،تسا هتشاد هعسوت

 نانیرفآراک حطس رد ماگ هب ماگ نویسرگر لدم زا لصاح جیاتن .11 لودج

 F هرامآ (R2) نییعت بیارض هدنام یقاب داعبا
  حطس

 یراد ینعم
 666/6 11 17/6 فیاظو و راک و بسک هب دورو دنیآرف کرد

5 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 661 

 نییعت بیرض اب فیاظو و راک و بسک هب دورو دنیآرف کرد دعب دهد یم ناشن 65 هرامش لودج زا لصاح جیاتن     
(R2) 17/6، هعسوت نازیم تارییغت زا دصرد 17 هک یروط هب ،تسا هتشاد ییاتسور هعسوت نازیم رب ار ریثات نیرتشیب 
 .دنک یم نییبت ار

 ناریدم حطس رد ماگ هب ماگ نویسرگر لدم زا لصاح جیاتن .11 لودج

 F هرامآ (R2) نییعت بیارض هدنام یقاب داعبا
 حطس

 یراد ینعم
 666/6 11 37/6 هنانیرفآراک تراهم و شرگن ،راتفر هعسوت

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نییعت بیرض اب هنانیرفآراک تراهم و شرگن ،راتفر هعسوت دعب دهد یم ناشن 55 هرامش لودج زا لصاح جیاتن     
(R2) 37/6، ار هعسوت نازیم نازیم تارییغت زا دصرد 37 هک یروط هب ،تسا هتشاد رقف نازیم رب ار ریثات نیرتشیب 
  .دنک یم نییبت
 ناجیمک ناتسرهش ییاتسور قطانم یداصتقا هعسوت رد ینیرفآراک شقن .1-0
 دیدج یاه تصرف قلخ اب دناوت یم اریز ،دور یم رامش هب اتسور یداصتقا هعسوت رد رثوم لماوع زا یکی ینیرفآراک
 ینیرفآراک هعسوت ،نیاربانب .دشاب هتشاد اتسور یتشیعم و یداصتقا عضو دوبهب رد یرثوم شقن ،دمآرد بسک و لاغتشا
 .دشاب یم رادروخرب اتسور یداصتقا هعسوت رد یا هژیو تیمها زا اه تخاسریز و اهرتسب نیمات قیرط زا ییاتسور
 زا هدافتسا اب دناوت یم یداصتقا یرادیاپ هب یبای تسد یارب ییاتسور قطانم مدرم یاه شالت هزورما ،ساسا نیارب
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 یاه  هویش زا یکی یلحم ینیرفآراک هعسوت قیرط زا یلحم یداصتقا عبانم رب زکرمت اریز ،دبای شیازفا یلحم ینیرفآراک
  .تسا قطانم نیا یداصتقا هعسوت
 ،یبلچ ،نادنفسا ،ناولک ،رواقمس یاهاتسور یداصتقا هعسوت رد ینیرفآراک تبثم شقن هب ناوت یم هنیمز نیا رد    
 هب یداصتقا یاه صخاش دوبهب و تیعمج یرادیاپ هک دومن هراشا یغابرامخ ،دابآ لضف ،ناقرهچ ،دابآ یسیع ،نیرماف

 ،یراجن ،یراکشوج ،فلتخم یاه هاگشورف ،یلاقب یاه هزاغم ،ییاونان دننام یفلتخم تاناکما دوجو .دروخ یم مشچ
 هب یسرتسد ،تنرتنیا ،زاگ ،قرب یاه هکبش هب یسرتسد ،نئمطم و ملاس یشک هلول بآ ،یباصق ،یطایخ ،هاگشیارآ
 یاهزادرپدوخ ،هزیناکم یرادماد و یزرواشک ،یراکیب نییاپ خرن ،لک تیعمج هب نیلغاش یالاب تبسن ،یلصا یاه هار
 رد هک نادنفسا یاتسور هنومن یارب .دشاب یم روکذم یاهاتسور هعسوت رد ینیرفاراک تبثم شقن هدنهد ناشن یکناب
 بسانم لاغتشا و ینیرفاراک ددم هب دشاب یم ناتسرهش زکرم هب یتالصاوم هداج رد و هدش عقاو یتشد یحاون
 ،ییاتسور تشادهب هناخ ،هطسوتم و ییادتبا سرادم ،رادیاپ تیعمج یاراد و هدوب هعسوت ریسم رد نانیشناتسور
 .دشاب یم تنرتنیا و ،زاگ ،قرب ،بآ یاه هکبش ،نئمطم و ملاس یشک هلول بآ ،ییاونان ،یرایهد
 ناجیمک ناتسرهش ییاتسور قطانم یعامتجا هعسوت رد ینیرفآراک شقن .1-9
 درف هب رصحنم یگدنز هویش و عون ،دمآراک و عونتم یعامتجا یاهراتخاس ،یگنهرف یاه یدنمناوت دوجو اب اهاتسور
 رد یا هقطنم و یگنهرف ،یعامتجا تابث داجیا نمض دنرداق یدنمناوت و ییافکدوخ نوچ ییاه تلصخ اب ییاتسور
 و عبانم زا یرادرب هرهب و یعامتجا یاه بارطضا شهاک ،لاغتشا تابجوم اریز دنشاب رثوم یلم هعسوت دنیارف ققحت
 یعون هب هک دنک یم هعماج دیاع تلود قیرط زا ار یعامتجا دوس ینیرفآراک .دروآ یم مهارف ار یلم میظع یرو هرهب
 تسا هدش لیدبت بولطم یعامتجا راتفر کی هب هتشذگ ههد یط ینیرفآراک ،اذل .تسا هعماج یداصتقا-یعامتجا هعسوت رگنایب
  .تسا یعامتجا لوحت کی ناونع هب نآ هعسوت یارب یزیر همانرب اهروشک زا یرایسب فده هزورما هک یوحن هب
 ،یبلچ ،نادنفسا ،ناولک ،رواقمس یاهاتسور یعامتجا هعسوت رد ینیرفاراک تبثم شقن هب ناوت یم هنیمز نیا رد     
 یاه هناخ رارقتسا و تیعمج یرادیاپ دهاش اهاتسور نیا هک دومن هراشا یغابرامخ ،دابآ لضف ،دابآ یسیع ،نیرماف
 یاه سالک دادعت ،نانز یداوساب یالاب دصرد ،ملاع هناخ ،یرایهد یاه هناخ ،لوا هطسوتم و ییادتبا سرادم ،تشادهب
 تبسن ،یا هفرح و ینف یاه شزومآ هب یسرتسد ،یرسارس نومزآ رد هدش هتفریذپ نازومآ شناد دصرد ،سرد
 ناونع هب .دنشاب یم بسانم ینوکسم یاضف هنارس ،یراکیب شهاک ،اتسور تیعمج لک هب لیصحت لاح رد زومآ شناد
 ییاه تخاسریز و تاناکما یاراد یعامتجا هعسوت هجیتن رد و ینیرفاراک تبثم شقن ددم هب رواقمس یاتسور هنومن
 661 اب تیسنج کیکفت هب لوا هطسوتم و ییادتبا هنارتخد و ییادتبا سرادم ،کشزپ رارقتسا اب یرادهب دننام
 بسانم خرن ،بسانم یانبریز اب مکحتسم و ماوداب ییاتسور لزانم ،یرایهد ،ییاتسور تیعمج یرادیاپ ،زومآ شناد
  .دشاب یم نییاپ یراکیب دصرد ،تیعمج دشر
 ناجیمک ناتسرهش ییاتسور قطانم یطیحم تسیز هعسوت رد ینیرفآراک شقن .1-1
 لیلد هب ییاتسور عماوج هک ارچ دشاب رثوم ییاتسور هعسوت رد دناوت یم اه تخاسریز و یطیحم ظاحل هب ینیرفآراک
 رثوم و زاب یاضف کی رد و یعیبط طیحم رد ییاتسور مهم یاه تیلاعف زا یکی ناونع هب یدرکراک و یدوجو تیهام
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 ینیرفآراک هعسوت رد یطیحم لماوع هب هجوت هجیتن رد .دوش یم ماجنا میلقا و کاخ عون دننام یعیبط لماوع زا
  .دراد ... و عبانم زا هدافتسا ،یطیحم تارطاخم شهاک روظنم هب ییالاب تیمها یزرواشک و ییاتسور
 ییاه تصرف هئارا اب نینچمه و هقطنم یفارگوپوت ینیشناج و یمیلقا طیارش ،مهم یعیبط عبانم دوجو ،اتسار نیا رد    
 و یرود .دنراذگ یم ریثات هنانیرفآراک تیلاعف رب عبانم زا تسیز طیحم ظاحل هب میظع یرادرب هرهب و هدافتسا یارب
 ار دیلوت یمیدق و یتنس یاه هویش ای مهم یاه تنس ،یطیحم یاه یگژیو و درف هب رصحنم رظانم زا تظافح ،یکیدزن
 لماعت یانعم هب هعسوت رگا ،بیترت نیدب .دنوش هنانیرفآراک یاه  تصرف هب رجنم تسا نکمم هک دنشخب یم لیهست
 ییاتسور قطانم و اتسور تروص نیا رد ،دریگ رارق ظاحل دروم یعامتجا و یداصتقا ،یکیژولوکا یاه ماظن راجنهب
  .دنیامن یم افیا یلم رادیاپ هعسوت ققحت رد یساسا شقن
 ،نادنفسا ،ناولک ،رواقمس یاهاتسور یطیحم تسیز هعسوت رد ینیرفاراک تبثم شقن هب ناوت یم هنیمز نیا رد    

 یگنزبس  ،هلابز یروآ عمج متسیس یاراد اهاتسور نیا .دومن هراشا یغابرامخ ،دابآ لضف ،دابآ یسیع ،نیرماف ،یبلچ
 ندرب الاب یارب یبسن یشکرهن متسیس یاراد (دشاب یم نیمز راتکه 6667 یاراد رواقمس یاتسور) اتسور طیحم
 هنومن یارب .دنشاب یم  اه ماد نویسانسکاو ،هدش حالصا روذب زا اهاتسور نیا نازرواشک هدافتسا ،یرایبآ نامدنار
 ینیرفاراک شرتسگ ددم هب ناتسرهش زکرم زا رود و یناتسهوک هیحان رد ییایفارغج رارقتسا مغریلع ناقرهچ یاتسور
  .دراد رارق هعسوت ریسم رد یموق
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،همان شسرپ  رازبا ،یلیلحت-یفیصوت شور ،یشیامیپ حرط زا یریگ هرهب اب و یدربراک درکیور ذاختا اب رضاح شهوژپ

 رد یتاعلاطم فاکش کی هب ییوگخساپ ددص رد یلحم ناریدم و نانیشناتسور ،نانیرفآراک زا لکشتم یرامآ هعماج
 .تسا هتخادرپ ناتسرهش نیا ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک شقن یسررب هب و هدمآرب ناجیمک ناتسرهش حطس
 داعبا نینچمه و ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ینیرفآراک عونتم و هدنیازف ینیرفآ شقن زا شهوژپ جیاتن ،اتسار نیا رد
 .دراد تیاکح ناتسرهش  ییاتسور هعسوت یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا هناگ هس
 هب ناجیمک ناتسرهش ییاتسور قطانم رد ینیرفآراک یاه تیلاعف هک دنهد یم ناشن رضاح شهوژپ یاه هتفای     
 ناکما نیا و دنک یم یریگولج یلوصحم کت هب یگتسباو زا نیاربانب و هدناسر یرای یداصتقا هکبش  عونت و لاغتشا
 ،نیا رب نوزفا .دبای دوبهب قطانم نیا رد یگدنز تیفیک و ددرگ هئارا تامدخ زا یعونتم هعومجم هک ددرگ یم مهارف
 ظفح ،یعامتجا و یداصتقا یگچراپکی ،یا هفرح هعسوت یارب تصرف قلخ روظنم هب بسانم یشور ینیرفآراک
 ظفح و بذج صوصخ رد هژیو هب رما نیا  .دشاب یم قطانم نیا رد دیدج نینکاس بذج و ییاتسور تیعمج
 قطانم هدنیآ رد ناناوج هک ارچ تسا مهم رایسب ،هژیو روط هب ،ییاتسور ناناوج و ،یلک روط هب ،نانیشناتسور
 و هدیدرگ افکدوخ دنناوت یمن ییاتسور قطانم ،ناناوج نودب .دنشاب یم رادروخرب یا ه ژیو شقن و تیمها زا ییاتسور
 و اهدرکراک نیا ققحت یارب لآ هدیا رازبا کی ینیرفآراک ،نیاربانب .دننک ظفح ار دوخ تدمدنلب یداصتقا یاهدرکراک ای
 ار یطیحم ینیرفآراک ،رگید یترابع هب .تسا قطانم نیا رد ناوج یناسنا هیامرس یاقترا و تیوقت یارب بسانم یشور
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 یاهزادنا مشچ و اهدادعتسا ،دنیامن تکراشم یلحم هعماج رد هنالاعف روط هب دنناوت یم ناناوج نآ رد هک دنک یم داجیا
  .دنهد شرتسگ ار دوخ عامتجا یارب قلعت و دهعت سح و دنراذگب کارتشا هب ار دوخ
 و لیهست تیفرظ زا هک دریگ یم رارق دیکات و هیصوت دروم یدربهار هلخادم کی ناونع هب ینیرفآراک ،تیاهنرد     
 شقن هجوت اب و اتسار نیا رد .دشاب یم رادروخرب ناجیمک ناتسرهش ییاتسور رادیاپ هعسوت و لوحت دنیارف عیرست
 ییاتسور قطانم رد اه تخاسریز هعسوت و ظفح ،ییاتسور رادیاپ هعسوت یداصتقا دعب رد ینیرفآراک هتسجرب

 .ددرگ  رجنم یناگرزاب و یراجت تالدابم دیدشت و لیهست تهج بسانم رتسب نیمات هب دناوت یم ناتسرهش
 هب رجنم یا هظحالم لباق روط هب یژرنا رادیاپ عبانم و بسانم یتالصاوم یاه هداج و اه هار دننام ییاه تخاسریز
 یهتنم نانیشناتسور یداصتقا و یعامتجا هافر دوبهب هب اهنت هن رما نیا .ددرگ یم ییاتسور قطانم رد اه هنیزه شهاک
 هب هجوت اب ،نیا رب نوزفا .دنک یم لمع زین ییاتسور داصتقا یاقترا یارب یقوشم و کرحم ناونع هب هکلب ،ددرگ یم
 ،هنانیرفآراک تراهم و شرگن ،راتفر هعسوت نینچمه و راک و بسک هب دورو دنیارف کرد یاه هفلوم نزو و تیمها
 داجیا یارب مزال طیارش دیهمت هب ینیرفآراک دنیارف و تراهم هعسوت نمض دناوت یم قطانم نیا رد ینیرفآراک شزومآ
  .ددرگ یهتنم ناییاتسور ترجاهم شهاک و دیلوت شیازفا ،رادیاپ لاغتشا
  عبانم
 .رهشرقاب شخب یاهاتسور یدروم هعلاطم :ناریا ییاتسور هعسوت رد ینیرفآراک شقن یاهزادنا مشچ و اه شلاچ .(0395)نیمیس ،ناغمرا

  .035-975 صص ،5 هرامش ،متشه لاس :(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف
 همانلصف .ینیرفآراک هعسوت یارب یرهش یزاسدنرب یوگلا یحارط .(0395)یقدص مارهش و لدنشور رهاط ،هدازاقآ مشاه ؛ردان ،یراهب

  .610-500 صص ،0هرامش ،65 هرود :ینیرفآراک هعسوت
 .تمس تاراشتنا :نارهت .(لوا پاچ)یزرواشک نسح یلع همجرت .ینیرفآراک و یروآون .(0395)رتیپ ،رکارد
 رد ینیرفآراک زرم و دح یب هعسوت یاهدمایپ هب یخساپ :رادیاپ ییاتسور ینیرفآراک .(7395)یموصعم ناسحا و شوروک ،مدقم ییاضر

  .11-91 صص ،0 هرامش ،مجنپ دلج :یزرواشک رد ینیرفآراک هیرشن .ییاتسور یحاون
 قطانم رد یزرواشک ینیرفآراک هعسوت یاهدربهار .(3195)یوضر نسح دیس و یرادیق یساجس هللادمح ؛اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر

 .30-5 صص ،9 هرامش ،95 لاس :هعسوت و اتسور همانلصف .هدنبادخ ناتسرهش یاهاتسور یدروم هعلاطم :ییاتسور
 یاه شهوژپ و شزومآ زکرم :کارا .یشیامآ درکیور اب ناجیمک ناتسرهش هعسوت دنس .(1395)یزکرم ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس

  .یرگن هدنیآ و هعسوت
  .ناریا رامآ زکرم :نارهت .(1395) روشک یرامآ همانلاس
  .(0395) یزکرم ناتسا یاه ناتسرهش یامیس
 یدروم هعلاطم)ییاتسور قطانم رد رادیاپ هعسوت یاه صخاش یدنب تیولوا و یجنس تیعضو .(9395) دنودمحا یفطصم و دازرف ،یمیرک

  .630-900صص ،9 هرامش ،1 هرود ،ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف .(دمحاریوب ناتسرهش یزکرم شخب
  .نارهت هاگشناد ینیرفآراک زکرم :نارهت .یتلود یاه نامزاس رد ینیرفآراک .(1195) دمحم دیس ،یمیقم
 همان لصف .هاشنامرک رد یراکیب هدیدپ قیمعت یداصتقا و یعامتجا یاه نارشیپ نییبت .(3395) رف یساملا لوسردمحم و فسوی ،رف یدمحم

  .305-105صص ،05 هرامش ،مهن لاس ،رصاعم یسانش هعماج یاه شهوژپ
  .یتعنص تیریدم نامزاس تاراشتنا :نارهت .تیریدم همانشهوژپ .(0395) ناضمر دیجم و دمحمدیس ،یمیقم
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 .تشدورم ناتسرهش هعلاطم دروم :ییاتسور نز نانیرفآراک تفرشیپ هزیگنا رب رثوم لماوع .(0395) ینازورف و یمرهج یشخب ،یدیعس کلم
  .015-515 صص ،(5)3 :ناریا یزرواشک شزومآ و جیورت مولع هلجم

 ناتسهد یدروم هعلاطم :ییاتسور قطانم رد ینیرفآراک هعسوت تیعضو شجنس .(1395)روشآ هثیدح و ماسح یدهم ،ربکا یلع ،یناک یفجن
  .01-79 صص ،5 هرامش ،مراهچ لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .ناگرگ رهش رد یبونج دابارتسا
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