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 هدیکچ
 هب یناتسرامیب و یتعنص ،یرهش ،یگناخ نوگانوگ داعبا رد دنامسپ دیلوت ،فرصم نتفر الاب نآ یپ رد و تیعمج شیازفا اب هزورما

 دنامسپ تیریدم ،یرهش تیریدم یلصا یاهشخب زا یکی .تسا یرورض یرما دنامسپ دیلوت شهاک و تسا هتفای شرتسگ تعرس
 فده اتسار نیا رد .دشابیم نادنورهش تکراشم و یهاگآ ،تیقفوم یاهدیلک زا یکی ،نآ لحارم هیلک رد هک ،تسا یرهش
 ساسا رب رضاح قیقحت .دشابیم ،نادهاز یرهش قطانم رد دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم داعبا لیلحت رضاح شهوژپ
 ءارجا هوحن و یشیامیپ عون زا شور بسح رب و یمک و یفیک یاهشور زا یقیفلت ،تیهام بسح رب ،یاهعسوت قیقحت کی ،فده
 سارآ لدم و (SPSS) رازفا مرن طیحم زا یطابنتسا و یفیصوت ،تاعالطا لیلحت و هیزجت تهج .دشابیم یلیلحت-یفیصوت

 (رفن 580376) نادهاز رهش هناگجنپ قطانم نادنورهش تیعمج رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .دش هدافتسا (ARAS-G) یرتسکاخ
 ،لغش) یفیصوت یاهریغتم نیب طابترا یسررب جیاتن .دش نییعت رفن 882 ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح هک ،دشابیم رفن

 رهش رد ار دنامسپ تیریدم نادرم زا رتشیب بتارم هب نانز ،داد ناشن دنامسپ تیریدم یعامتجا شریذپ و (تالیصحت و نس ،سنج
 نیرتشیب .دباییم شیازفا زین دنامسپ تیریدم شریذپ نازیم دوشیم رتشیب تالیصحت نازیم هچ ره نینچمه .دندرک شریذپ نادهاز
 ،(یرتسکاخ سارآ) لدم جیاتن .دشابیم رتالاب و 68 نس رد نمریپسا یگتسبمه نازیم نیرتمک و لاس 02-63 نس رد یگتسبمه نازیم
 تیریدم رد نادنورهش تکراشم رد ار هبتر نیرتالاب ،k (8325/5) رادقم اب جنپ هقطنم ،نادهاز رهش هناگجنپ قطانم نایم رد ،داد ناشن
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب دنامسپ

 
 نادهاز رهش ،یرهش قطانم ،دنامسپ تیریدم ،تکراشم داعبا ،نادنورهش تکراشم :یدیلک تاملک
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 همدقم

 رارق هجوت دروم نمض هک تسا دنامسپ تیریدم ،اهرهش هب طوبرم یتسیزطیحم ثحابم نیرتمهم زا یکی هزورما
-یم ناگدنیآ ًااصوصخ و مدرم مومع عفانم عفادم و یماح یعون هب ،نآ یرادیاپ و یرهش تسیز طیحم نداد
 نآ تیریدم و یگناخ دماج یاهدنامسپ زا یشان تالکشم ندومن فرطرب .(5 :7395 ،ناراکمه و یهلافیس)دشاب
 :1395 ،ناراکمه و یربنق)تسا نکممریغ یرما ،هلابز یلصا ناگدننکدیلوت ناونع هب نادنورهش رمتسم یراکمه نودب

 هیلک تکراشم ،دنکیم نیمضت ار دنامسپ ثحب و یرهش تامدخ یروهرهب و هعسوت هزورما هچنآ اذل .(315
 تیریدم یارب ار نادنورهش یدنمتیاضر و تیلوبقم ،تیعورشم دناوتیم هک تسا یرهش یاهتیلاعف رد نادنورهش
 شهاک قیرط زا دنامسپ تیریدم دنیآرف رد نادنورهش تکراشم .(5 :0395 ،روپضوع)دروآ ناغمرا هب ناماوت یرهش
 هزورما یشزادرپ یاهشور نیرتیداصتقا و نیرتاراک زا یکی ناونع هب أدبم رد رگیدکی زا اهدنامسپ کیکفت و دیلوت
 رایسب شقن نادنورهش ،یرهش دنامسپ تیریدم هب درکیور نیا تیقفوم رد .دریگیم تروص ایند یاهروشک بلغا رد
 ،دوشیم یلمع یتروص رد اهنت یرهش تامدخ بولطم تیریدم .(5 :0395 ،ناراکمه و اینیلکوت)دنراد یراذگریثات
 اهحرط یزیرهمانرب رد هچ و اهیرازگتسایس و اهیریگمیمصت رد هچ دنشاب هتشاد تکراشم نآ رد زین نادنورهش هک
 یاهتیعقوم رد صاخشا یفطاع و ینهذ یریگرد زا تسا ترابع تکراشم عماج فیرعت یترابع هب ،اهنآ یارجا و
 کیرش اهتیلوئسم رد و دنهد یرای ار رگیدکی یهورگ یاهفده هب یبایتسد یارب ات دزیگنا یمرب ار نانآ هک یهورگ
 اهرهش ،اهروشک رد تکراشم داجیا یدربهار یوگلا .( Ahmed & Ali, 2006, Bartone & Bernstein, 1993)دنوش
 رد هک تسا هاتوک ردقنآ نردم تکراشم و یتنس تکراشم نیب تفاسم دعب و تسین ناسکی فلتخم یاههلحم یتح و
 زا مدرم نتخاس هاگآ  .(Hoornweg & Bhada-Tata, 2012: 24)دجنگیم یرادرهش هقطنم کی یئایفارغج هدودحم
 زا یدایز دح ات دناوتیم یرهش یاهدنامسپ تیریدم رد اهنآ تکراشم ،یطیحمتسیز و یعامتجا ،یداصتقا راثآ
 تیریدم دنیآرف رد مدرم یراکمه .دیامنیم رتگنررپ ار مدرم روضح هتکن نیا و هتساک نآ یداصتقا یاههنیزه
 دهاوخ هارمه هب یتلود تیریدم و یصوصخ شخب یارب ار یناوارف یداصتقا یاههفرص یرهش یاهدنامسپ
 رد هک تسا یدنچ اهرهش روما هرادا رد مدرم تکراشم هب هجوت نایم نیا رد .(5 :1395 ،ناراکمه و یلیعمسا)تشاد
 نیا دسریم رظن هب اما هتفرگ ماجنا اتسار نیا رد زین یبوخ تامادقا و هدیدرگ حرطم یلمع و یملع تروص هب ناریا
 یرهش دنامسپ تیریدم روما هرادا رد یعقاو تروص هب ار یمدرم یاه تکراشم هتسناوتن دیاب هک نانچ نآ اهتیلاعف

 لداعم یتیعمج اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد نادهاز رهش رد نایم نیا رد .(5 :0395 ،روپضوع)دیامن بذج
1070  هک .ددرگیم دیلوت دنامسپ نت ،617705 دودح لداعم هنالاس ینعی ،هلابز نت 619 طسوتم روطب هنازور ،رفن 31

 ،یرهش تامدخ دحاو ،نادهاز رهش یرادرهش)دشابیم هلابز مرگ 611 یلا 610 دیلوت ینادهاز دنورهش ره هنارس
 و ینیشنرهش گنهرف زا یهاگآان و هدوب دوهشم ًاالماک یرهش یگدنز گنهرف شزومآ نادقف نادهاز رهش رد .(1395
 هدرک  لیمحت رهش نانکاس و یرهش طیحم ،رهش ناگدننک هرادا هب ار یدایز یاه هنیزه ،یرهش یگدنز یراتفر دعاوق
 ددعتم یاه تیموق و اه گنهرف  هدرخ شیازفا و رایس تیعمج و تباث تیعمج موادم شیازفا اب نادهاز رهش .تسا
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 ،تیعضو نیا شیازفا و شرتسگ اب هک تسا هجاوم نآ هب هتسباو یعامتجا یاهزاین اب نآ تازاوم هب و تسور هبور
 مجسنم و گنهامه همانرب کی نتشاد .دوش یم رت نیگنس زین هطوبرم یاه نامزاس فیاظو و هدش رتشیب بتارم  هب اهزاین
 نادنورهش یراکمه نودب کشیب دراد مدرم تکراشم و یراکمه هب زاین دیلوت ،دنامسپ تیریدم صوصخ رد
 تهج ییاهراک نادهاز رهش رد ریخا یاهلاس رد .دوب دهاوخن زیمآتیقفوم زگره نادهاز رد حرط نیا ینادهاز
 :درک هراشا لیذ یاهراک هب ناوتیم هلمج نآ زا هک هدیسر ماجنا هب دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم شیازفا
 رد تسخن ،تسیزطیحم و طیحم تشادهب لیصحتلا غراف  رفن 19 روضح اب ،دیلوت ءادبم زا هلابز یکیکفت شزومآ
 .دش ماجنا 0195 لاس رد نادهاز یرهش قطانم رد اهراوناخ هرهچ هب هرهچ شزومآ تروص هب سپس و سرادم
 روظنم نیمه هب و دنک یم لابند ار نآ تیدج اب نامزاس نیا هک تسا یدراوم رگید زا تفایزاب یاه هفرغ یزادنا هار
 هب ،(تیبرت عطاقت) نازابناج نابایخ رد عقاو ود هرامش  هفرغ و وجشناد نابایخ رد کی هرامش تفایزاب  هفرغ
 .دنهد لیوحت اه هفرغ نیا هب هدش کیکفت تروص هب ار کشخ یاهدنامسپ دنناوت یم نادنورهش هک دیسر یرادرب هرهب
 تسوپمکویب دوک هب و هدش تسوپمکویب هناخراک دراو نادهاز رهش دنامسپ نت 619 زا نت 615 هنازور رضاح لاح رد
 زور شیازفا هب هجوت اب .دوشیم رابنلت ای و لاقتنا نفد لحم هب نفد تهج یقبام و دوشیم لیدبت تسوپمک دوک و
 یارب هار اهنت و دوشیم هدوزفا یرهش هلابز مجح نیا هب زور هب زور فرصم هیور رییغت و نادهاز رهش تیعمج نوزفا
 دوشیم ششوک شهوژپ نیا رد اذل .دشابیم نادنورهش تکراشم دوب قفوم هلابز شهاک و کیکفت رما رد ناوتب هکنیا
 .ددرگ لیلحت نادهاز یرهش قطانم رد دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم داعبا ات
 رب و یمک و یفیک یاهشور زا یقیفلت ،تیهام بسح رب ،یاهعسوت قیقحت کی ،فده ساسا رب رضاح قیقحت

 عبانم قیرط زا نآ رضاح شهوژپ یاههداد .دشابیم یلیلحت-یفیصوت ءارجا هوحن و یشیامیپ عون زا شور بسح
 شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدش مهارف ،(هبحاصم ،همانشسرپ) ینادیم و (تنرتنیا ،یرادربشیف) لماش یاهناخباتک
 زا هدافتسا اب هنومن مجح هک ،دشابیم رفن (رفن 311070) نادهاز رهش هناگجنپ قطانم نادنورهش تیعمج رضاح
 تهج .دش دهاوخ شخپ اهنآ رد هناگجنپ قطانم تیعمج بسانت هب دادعت نیا هک دش نییعت رفن 119 ،نارکوک لومرف
 ارجا هب هنومن هعماج دارفا نیب رد نومزآ شیپ تروصب و یحارط همانشسرپ 60 دادعت همانشسرپ ییاور یسررب
 ًااددجم ،نومزآ شیپ هلحرم تاحالصا لامعا زا سپ نآ ندرک ییاهن و همانشسرپ لیمکت اب سپس .دش هتشاذگ
 شور زا قیقحت نیا همانشسرپ ییایاپ نازیم .دیدرگ عیزوت هعلاطم دروم دارفا نیب رد یلمع تروص هب همانشسرپ
 رادروخرب یلوبق لباق ییایاپ زا ،107/6 خابنورک یافلآ بیرض اب همانشسرپ ،شهوژپ نیا .دش هبساحم خابنورک یافلآ
 هدافتسا ،(ARAS-G) یرتسکاخ سارآ لدم و SPSS رازفامرن زا لیلحت و هیزجت و شجنس روظنم هب تیاهن رد .تسا

  .تسا هدش

 یایفارغج یاهریغتم شقن نییبت رد اههناسر یدربهار شقن یسررب هب یشهوژپ رد ،(3395) ناراکمه و هدازیلق
 یهاگآ دربهار قیرط زا دنناوتیم اههناسر داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ نارهت رهش دنامسپ تیریدم رد یناسنا - یعیبط
 یوالچ و یدمحا .دنوش عقاو رثوم دنامسپ تیریدم دنیآرف یارجا رد یناسر عالطا و یشزومآ ،یزاسگنهرف ،یشخب
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 هیامرس هک دهدیم ناشن جیاتن .دناهتخادرپ دنامسپ تیریدم رد یعامتجا هیامرس ریثات یسررب هب یشهوژپ رد ،(1395)
 شقن نادنورهش تکراشم ءاقترا رد دنناوتیم ،(یعامتجا هکبش و یعمج راجنه ،دامتعا) نآ یاههفلوم و یعامتجا
 رب یرورم و دنامسپ تیریدم رد أدبم زا کیکفت نازیم یسررب هب یشهوژپ رد ،(7395) یتمه .دنشاب هتشاد یمهم
 و زاریش ،ناهفصا یاهرهش هک داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ناریا رهش دنچ رد نآ رب رثوم یعامتجا و یداصتقا لماوع
 دصرد 61 زا رتمک یرهش دنامسپ أدبم زا کیکفت نازیم ،یشزومآ یاهحرط یدصرد 63 ششوپ دوجو اب نانمس
 کشخ دنامسپ نازیم .دوب دصرد 01/95 یسررب دروم یاهرهش مامت یارب ددع نیا نیگنایم روط هب و دش شرازگ
 هب نآ زا نت رازه 650 هک دش دروآرب لاس رد نت رازه 167 یسررب دروم یاهرهش عومجم رد کیکفت لباق دنمشزرا

 یاهحرط موادت و یداصتقا لئاسم ،یعامتجا و یگنهرف لماوع .دوشیم یروآعمج یرهش دنامسپ اب طولخم تروص
 هب یشهوژپ رد ،(7395) ناراکمه و دنوشاکرت .تسا رثوم اهحرط نیا رد مدرم تکراشم نازیم رب ادبم زا کیکفت
 رهش :یدروم هعلاطم) یرهش یاهدنامسپ أدبم زا کیکفت حرط رد نادنورهش تکراشم تهج رثوم لماوع یسررب

-یم مدرـم تکراـشم زا یرـیگ هرـهب مزلتسم أدبم رد کیکفت حرط ندرک هنیداهن داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ (نیعرس
 اـب یرهـش تیریدـم یزیرهمانرب رد نیاربانب .دشابیمن ققحت لباق مزال یهاگآ بسک نودب هک یتکراشم .دـشاب
 یاقترا تهج بولطم یشزومآ متسیس عون هعماج یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف طیارش و تیعـضو هـب هـجوت
 دیدج نونف و رازبا یمامت نایم زا اههناسر هعلاطم نیا جیاتن ساسارب .دوـش صخـشم دـیاب نادنورهـش یهاـگآ
 .دراد ار أدبم زا کیکفت یاههمانرب یارجا رد تکراشم تـهج مدرـم یهاـگآ نازـیم شیازـفا رد فرگـش یمهس
 یقیوشت یاههمانرب رد یمومع تکراشم رب یعامتجا هنیمز تاریثأت یسررب هب یشهوژپ رد ،(5060) ناراکمه و گنیل
 یاراد نانکاس نیب رد تکراشم حطس دهدیم ناشن جیاتن .دناهتخادرپ نیچ ،وژگناه رد یگناخ یاه هلابز کیکفت

 یاههزیگنا نیب یساسا لماعت اههتفای نیا .دوب رتالاب ،هنابلطواد یاهراجنه اب عماوج رد اما ،یوق ،یعامتجا یاه هکبش
 یاههمانرب دوبهب یارب یعامتجا یاهورین زا هدافتسا یارب ار ییاهشور و دنکیم نشور ار یعامتجا تاریثأت و یلام
 یسررب هب یشهوژپ رد ،(6060) باجنپ و وساب یجراخم .دنکیم داهنشیپ یگناخ یاه هلابز کیکفت یقیوشت
 رد "هتفرشیپ یلحم تیریدم" همانرب لیلحت هب شهوژپ نیا .دناهتخادرپ ئبمب رد دماج دنامسپ تیریدم رد تکراشم
 یارب هک دنکیم لالدتسا هلاقم .دزادرپیم یئبمب رد یرهش دنامسپ تیریدم هب هطبار رد یمدرم یاهشبنج بلاق
 یتا و یسیمنوت .دشابیم یساسا لئاسم زا یکی یرهش دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم "یمدرم یاهشبنج"
 یبونج گنیچوک رد یگناخ هلابز کیکفت :یرهش دماج یاهدنامسپ تیریدم یسررب هب یشهوژپ رد ،(1560) اجوت

 زا دنامسپ یروآ عمج یاهشور و تاناکما هب یسرتسد تلوهس داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ یزلام ،کاواراس ،رهش
 هب یشهوژپ رد ،(1560) ناراکمه و لوک .تـسا یبوـنج گنیچوک رهش رد یگناخ دنامسپ کیکفت مهم لـماوع
 یاهیرس یزاسلدم زا هدافتسا اب یدروم هعلاطم ،راوناخ دنامسپ یروآعمج رد یلحم ناریدم هلخادم رثا یسررب
 نیا هک دنتفایرد دنامسپ یروآعمج رد یتلود شخب تالخادم لیلحت و هیزجت اب داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ینامز
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 تالخادم نیا رثا رد نادنورهش تکراشم هک ینعم نیدب دراد نادنورهش قباس درکلمع یور رب یفنم رثا هلخادم
 .دباییم شهاک
 یرظن ینابم
 یرایسب تالکشم و لئاسم روشک یاهرهش رد تیعمج شیازفا هژیوب زورما رصع رد ینیشنرهش هعسوت هیوریب دشر
 روما هرادا رد ار نادنورهش همه تکراشم و تسا جراخ یتنس تیریدم ناوت زا اهنآ لح هک تسا هتشاذگ یاج رب ار
 و ینایم ،نالک حطس رد یدرکراک ماظن کی ناونع هب تکراشم هب هجوت تالضعم نیا لح یارب .دنکیم بلط یرهش
 ندرب نیب زا ،یهورگ تاضراعت شهاک و یگتسبمه هیحور تیوقت ،یعامتجا تابث شیازفا یاهدرکراک اب درخ
 و تردق عبانم رد هدش میهس کیتارکومد یاهشزرا طسب ،تیقالخ زورب و اهدادعتسا ییافوکش ،ینیشنهیشاح گنهرف
 ثعاب یرهش روما رد نادنورهش تکراشم .(605 :9195 ،یزاین و ادیحو)تسا هارمه یریذپتیلوئسم هیحور تیوقت
 رتهب هعماج داجیا هب ،دوشیم رگیدکی هب لباقتم زاین و اهنآ هب طوبرم لئاسم زا نادنورهش یهاگآ و کرد شیازفا
 یاهالاک دوبهب و هعسوت روظنم هب دارفا یاهشنک ندرک گنهامه یارب ار هعماج کی یاهییاناوت و دنکیم کمک
 شیازفا ار هنادنمشوه یاهتسایس نیودت یاهتصرف و دنکیم داجیا یرتهب یرگتموکح و تیوقت دنمشزرا یعمج
 ًااتدمع یاههاگدید و هنایارگلمع یاههاگدید  نیب ضراعت هزورما .(995 :1195 ،یهانپ ریما و یناخوراس)دهدیم
 یناعم اب نامز یط رد و دوش یهجودنچ موهفم کی هب لیدبت تکراشم موهفم هک هدش بجوم تکراشم زا یفسلف
 دامتعا نوچمه دوخ یدرف تایصوصخ هک دنکیم مهارف نادنورهش یارب ار ناکما نیا یفرط زا .دوش ادیوه یتوافتم
 اب دوخ طباور شرتسگ اب .دننک تیوقت دوخ نورد رد ار تالکشم لح ییاناوت ،شناد ،تردق ساسحا ،سفن هب

 لح و هعماج ،دوخ کرتشم عفانم دروم رد ثحب اب و ینامزاس هعسوت هب اهیزیرهمانرب رد اهتکرش و نامزاس
 دوشیم یلک تلاح رد هعماج تفرشیپ و دشر ثعاب رما نیا عبت هب هک دننک کمک یعامتجا هعسوت هب تافالتخا
(Baum, 2004: 1843). داجیا هب ناوتیم یرهش تیریدم و یزیرهمانرب دنیارف رد تکراشم راثآ نیرتمهم زا نیاربانب 
 یارب رازبا نیرتمهم نینچمه .درک هراشا ییارگزکرمت شهاک و ،تفرشیپ و هعسوت یارب مدرم رد دامتعا و هقالع
 ،یزیرهمانرب رد مدرم تکراشم رما شرتسگ و تیوقت یارب .تسا مدرم تکراشم زا یریگهرهب ،قفوم یرهش تیریدم
 نوزفازور هعسوت نایم نیا رد .(11-11 :1395 ،ناراکمه و یرایز)تسا یرورض رما نیا رب رثؤم لماوع تخانش
-یجاح و یدابآرین)تسا هدش یرهش یاههلابز عاونا دیلوت ثعاب اهنآ رد تیعمج هیوریب شیازفا و یرهش قطانم
 فرصم شیازفا هدیدرگ یرهش تسیز طیحم رد هغدغد کی هب لیدبت زورما هک هچنآ نیاربانب ،(5 :6395 ،یمیحرریم
 ناریدم دیدج درکیور ثعاب نردم و ینیشام یگدنز تابسانم زا رگید یرایسب و ریذپان هیزجت دنامسپ یاراد داوم
 طیحم تیریدم رد یساسا یاههغدغد زا یکی تروص هب دنامسپ یزاسمودعم و عفد یگنوگچ و تسا هدش یرهش
 دنور نیا یدیلک تمسق .تسا یرهش روما هرادا رد یساسا رایسب یاهلاسم دنامسپ ثحب .تسا هدمآ رد یرهش تسیز
 ینایاش کمک عوضوم نیا تیریدم ءاقترا هب دناوتیم تکراشم نیا نازیم نتفای اذل ،تسا یمدرم تکراشم عوضوم
 رد دناوتیم یرهش دنامسپ تامدخ روما رد مدرم تکراشم شیازفا ور نیا زا .(0 :0395 ،ناراکمه و داژنیثایغ)دنک
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 نانآ یراکمه و یمدرم تکراشم .(615 :7395 ،ناراکمه و یمالغ)دیامن افیا یاهدنزرا شقن ،یرهش لداعت و داجیا
 اهدنامسپ تیریدم عقاو رد .دشاب رهش رتهب تیریدم هب ندیسر یارب مهم یماگ دناوتیم یگناخ دنامسپ کیکفت رد
  .(00 :1395 ،دادادخ و یلیعمسا)تسا هنیزهرپ و تخس یراک ،نادنورهش تکراشم نودب
 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
 ناتسیس ناتسا زکرم رهش نیا .دراد رارق ناتسکاپ و ناتسناغفا و ناریا زرم کیدزن ناریا یقرش بونج رد نادهاز رهش
 ناتسا هب برغ لامش زا ،ناتسناغفا روشک هب قرش لامش زا ،لباز ناتسرهش هب لامش زا رهش نیا .تسا ناتسچولب و
 بونج زا و ناتسکاپ روشک هب قرش زا و رهشناریا ناتسرهش هب برغ بونج زا ،نامرک ناتسا هب برغ زا ،ناسارخ
 و هقیقد 51 ،هجرد 60 لوط رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل زا 51109 نادهاز .دوش یم دودحم شاخ ناتسرهش هب قرش
 و ناتسیس یرادناتسا یرامآ همانلاس)دراد رارق یلامش هیناث 11 و هقیقد 69 و هجرد 30 ضرع و یقرش هیناث 10
 و فاص یتشد رد رهش نیا .دشابیم دازآ یاهبآ حطس زا رتم 1195 نادهاز عافترا .(5 لکش).(7395 ،ناتسچولب
 هتفرگ رارق ،دنا هدرک روصحم ار نآ نشخ و عفترم شیب و مک ییاههوک هک هجرد 10 دودح رد میالم بیش اب راومه
 هار جراخ هب قرش بونج و بونج و برغ لامش و لامش یوسب یکینوتکت یاه هرد بلاق رد یرباعم هلیسوب .تسا
 رامآ نامزاس)دشابیم  رفن 311070 هب 13 لاس رد نکسم و سوفن یرامشرس نادهاز رهش تیعمج .(عبنم نامه).دبای یم
 .(1395 ،روشک
 ،ناگدروخ لاس .درادن رتشیب هلاس دون یتمدق دنا هدرک هطاحا ار نآ اههوک هک رهش نیا .دنتفگیم بادزد میدق رد نادهاز 
 و هتفر ورف نیمز رد رت وسنآ یردق رد و هدمآ نوریب همشچ تروص هب بآ طاقن یخرب رد هک دنسانش یم یبوخ هب ار بادزد
 .تسا هدش هدناوخ بادزد لیلد نیمه هب

 راسمیت داهنشیپ هب انب یسمش یرجه 3695 لاس رد و تسا  هداد رهش ینادابآ هب روتسد هنیباک یسمش یرجه 0695 لاس رد
 یحارط ناتسکاپ هتیوک رهش زا سدنهم کی طسوت نادهاز رهش هیلوا هشقن دنچره .تفای رییغت نادهاز هب رهش مان ینابناهج
 و داحتا .دندرک ارجا هقطنم میلقا قباطم یخیرات یاه رهش یرامعم ساسا رب ار رهش یلک تفاب یناریا نارامعم یلو ،دیدرگ
 ناریا رد اهرهش رگید یارب نیدامن یوگلا هب ارنآ رهش رد فلتخم یمالسا بهاذم و نایدا و ماوقا دوجو و نادهاز مدرم یلدمه
 .(7395 ،ناتسچولب و ناتسیس یرادناتسا یرامآ همانلاس)تسا هدرک لیدبت رگید یاهروشک و

 
 1141 ،ناگدنراگن :عبنم ،(ناتسرهش و ناتسا ،روشک) هقطنم رد نادهاز رهش تیعقوم :(1) لکش
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 رادقم ،تعسو رب هوالع قطانم زا کی ره و هدش مسقت یرهش هقطنم 1 هب تامسقت نیرخآ قبط نادهاز رهش
 ،(1195) دیدج ییاضف تامیسقت ساسا رب .(0 لکش) تسا دناهداد یاج دوخ رد ار تیلاعف و تیعمج زا یصخشم
 00835 یلک روط هب .تسا هلحم 55 یاراد هقطنم ره و هتفای شیازفا هقطنم 1 هب هقطنم 9 زا نادهاز رهش قطانم دادعت
 61835 و ،راهچ هقطنم رد3835 ،9 هقطنم رد 71860 ،0 هقطنم رد دصرد 51835 ،کی هقطنم رد نادهاز تیعمج دصرد
 .(1395 ،نادهاز رهش عماج حرط)دنراد تنوکس جنپ هقطنم رد دصدر

 
 1141 ،ناگدنراگن :عبنم ،نادهاز رهش قطانم هشقن :(2) لکش

 و یسانش نیمز عضو ،یگدنراب نازیم اب بسانتم نآ یهدبآ هک دشابیم نادهاز تشد ،نادهاز رهش بآ عبنم نیرتیلصا
   رـتم نوـیلیم 6100    دودـح نادـهاز تـشد ینیمزریز بآ یاه هرفس تیفرظ نازیم هک .تسا ناسون رد جارختسا نازیم
  دـشاب  یـم بعکمرتم نویلیم  5/51 دودح رد لاس لوط رد نادهاز تشد ینیمزریز عبانم زا یتشادرب بآ .تسا بعکم
 نیمأت .دریذپ یم تروص همشچ هنهد 35 و تانق هتشر 10 و قیمع همین هاچ هقلح 015 ،قیمع هاچ هقلح 51 طسوت هک
  60 ن   ازـیم هـب هاـچ هقلح 19 و لاس رد بعکمرتم نویلیم 70 نازیم هب ناتسیس همین هاچ نزاخم زا ،رهش زاین دروم بآ
 .(1395 ،نادهاز رهش عماج حرط)دوشیم تشادرب بآ لاس رد بعکمرتم نویلیم
  .دراذـگ   یـم یاـج رب ...و یرهش راتخاس ،یگدنز هوحن و درکلمع رب یدایز رایسب ریثأت لحم ره رد میلقا و اوه و بآ
   وـحن هـب تر        ارـح اـه بـش رد و مرـگ رایـسب اوـه ناتـسبات یاـهزور رد و هدوب کشخ و مرگ نادهاز یاوه و بآ
   رد .دراد ریثاـت نادـهاز رهش یامد شهاک رد میقتسم ریغ روط هب ناتسیس هزور 605 یاهداب .دباییم شهاک یسوسحم
 .(1395 ،یسانشاوه و بآ نامزاس)دراب یم فرب تردن هب رهش نیا
 اههتفای

 یفیصوت یاههتفای
5 ،شهوژپ نیا رد یسررب دروم یوگخساپ 119 عومجم زا (5) لودج قباطم  (90/00) رفن 390 ،نز (07/79) رفن 11
 نیرتشیب ،دهدیم ناشن جیاتن هک روطنامه .دندش یدنبهتسد هورگ راهچ رد ینس رظن زا هعلاطم دروم دارفا .دندوب درم
 نیرتمک و ملپید قوف تالیصحت حطس هب یناوارف نیرتشیب نینچمه .دراد قلعت لاس 01 زا رتشیب هورگ هب یناوارف
 یناوارف نیرتمک و دازآ لغش هب طوبرم یناوارف نیرتشیب نینچمه .دراد قلعت رتالاب و سناسیل قوف حطس هب یناوارف
  .دشابیم راکیب لغش هب طوبرم زین
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 نایوگخساپ یدرف یاهیگژیو :(1) لودج
 هنیشیب هنیمک یناوارف دصرد یناوارف ریغتم حوطس ریغتم
   07/79 115 نز سنج

 90/00 390 درم
   76/1 59 داوسیب تالیصحت حطس

 11/15 50 ملپید زا رتمک
 01/10 13 ملپید

 1/79 115 ملپید قوف
 76/1 59 سناسیل

 73/1 35 رتالاب و سناسیل قوف
 10 15 57/55 11 رتمک و لاس 10 (لاس) نس

00-19 63 91/90 
09-11 93 50/10 

 00/61 015 رتالاب و 01
   31/3 19 راکیب نایوگخساپ لغش

 16/70 165 دازآ
 06/15 11 دنمراک

 11/75 70 هتسشنزاب
 70/65 51 وجشناد
 91/60 61 رگراک

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دنامسپ تیریدم هب نایوگخساپ شریذپ ریغتم اب یفیصوت یاهریغتم نیب طابترا
 ،(لغش ،تالیصحت ،سنج ،نس) لقتسم یاهریغتم زا کی ره نیب طابترا هب ،نمریپسا یگتسبمه نومزآ زا هدافتسا اب زین همادا رد
  .دشابیم ،(0) لودج حرش هب جیاتن .تسا هدش هتخادرپ دنامسپ تیریدم هب نایوگخساپ شریذپ هتسباو ریغتم اب

 دنامسپ تیریدم هب تبسن نایوگخساپ شریذپ هتسباو ریغتم اب (لغش ،تالیصحت ،سنج ،نس) لقتسم یاهریغتم نیب هطبار .2 لودج
 یرامآ نومزآ یرادانعم حطس نمریپسا رادقم هتسباو ریغتم ریغتم حوطس ریغتم
  نز سنج

 
 
 
 
 
 

 دنامسپ تیریدم هب تبسن نایوگخساپ شریذپ

010/6   666/6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 نمریپسا یگتسبمه

 666/6   051/6 درم

 966/6 195/6 داوسیب تالیصحت حطس

 066/6 015/6 ملپید زا رتمک

 566/6 019/6 ملپید

 666/6   011/6 ملپید قوف

 666/6   011/6 سناسیل

 666/6   070/6 رتالاب و سناسیل قوف

 666/6   701/6 رتمک و لاس 10 (لاس) نس
00-19 700/6   666/6 

09-11 500/6   666/6 

 666/6   091/6 رتالاب و 01

 966/6 315/6 راکیب نایوگخساپ لغش

 566/6 911/6 دازآ

 666/6   171/6 دنمراک

 666/6   311/6 هتسشنزاب

 666/6   050/6 وجشناد

 966/6 950/6 رگراک

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رد ار دنامسپ تیریدم نادرم زا رتشیب بتارم هب ،(010/6) یگتسبمه رادقم اب نانز ،سنج ریغتم رد ،(0) لودج قباطم
 و سناسیل قوف تالیصحت حطس یاراد دارفا ،تالیصحت حطس ریغتم رد زین همادا رد .دندرک شریذپ نادهاز رهش
 دوخ هب دنامسپ تیریدم شریذپ ار طابترا نازیم نیرتشیب ،(011/6 ،070/6) یگتسبمه رادقم اب سناسیل و رتالاب
 هب .دباییم شیازفا زین دنامسپ تیریدم شریذپ نازیم دوشیم رتشیب تالیصحت نازیم هچ ره ینعی ،دناهداد صاصتخا
 رد اهیگدولآ و تاعیاض هیلخت و یعیبط عبانم زا هیوریب یریگهرهب و یتعنص هعسوت هیحان زا هک یبیسآ یترابع
 رد داوس نیاربانب .تسا هدوب اهنآ یفنم راثآ دروم رد ناسنا لهج زا یگلمج تسا هدش دراو یناسنا عماوج رب ،تعیبط
 .تسا رثوم یدرف یاهیگژیو زا یکی دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم
 رد نمریپسا یگتسبمه نازیم نیرتمک ،(700/6) رادقم اب لاس 19-00 نس رد یگتسبمه نازیم نیرتشیب ،نس ریغتم رد
 ریغتم رد .دشابیم لاس 19-00 نس رد دنامسپ تیریدم شریذپ نازیم نیرتشیب یترابع هب .دشابیم رتالاب و 01 نس
 نازیم نیرتمک ،(050/6) یگتسبمه بیرض رادقم اب وجشناد لغش رد یگتسبمه نازیم نیرتشیب ،زین نایوگخساپ لغش
 تیریدم شریذپ نیرتشیب عقاو رد .دشابیم ،(950/6) یگتسبمه بیرض رادقم اب رگراک لغش هب طوبرم یگتسبمه
  .دشابیم وجشناد یلغش هورگ رد دنامسپ
 لدم زا هدافتسا اب دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم داعبا ساسا رب نادهاز رهش هناگجنپ قطانم یدنبهبتر

 یرتسکاخ سارآ
 داعبا ساسا رب نادهاز رهش هناگجنپ قطانم یدنبهبتر هب ،(یرتسکاخ سارآ) شور زا هدافتسا اب شخب نیا رد
 .دشابیم لیذ حرش هب جیاتن .تسا هدش هتخادرپ (یریگمیمصت و یلام ،یدی) دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم
 بترم یلوزن روط هب تیمها بسح رب ار تکراشم داعبا ات هدش هتساوخ ناگربخ زا ارآوس شور لوا ماگ یانبم رب
 شور مراهچ ات مود یاهماگ نینچمه .تسا هدمآرد شیامن هب ،(9) لودج مود نوتس رد یدنبتیولوا نیا هک .دیامن

 و ارآوس شور ییاهن ماگ ندومیپ اب تیاهن رد .تسا هدمآ (9) لودج مجنپ ات موس یاهنوتس رد بیترت هب ارآوس
  .تسا هدمآرد شیامن هب ،(9) لودج مشش نوتس رد اهنآ ییاهن نزو ،تکراشم داعبا نازوا یزاسلامرن

 تکراشم داعبا نزو هبساحم :(9) لودج
 ییاهن لامرن نزو هبساحم صخاش ره هیلوا نزو هبساحم KJ بیرض هبساحم یبسن تیمها طسوتم رادقم تکراشم داعبا رایعم دک

C1 555091100/6 5 5 5 ی دی 
C2 591117010/6 55019171/6 06/5 06/6 یریگمیمصت 
C3 055501190/6 15509170/6 15/5 15/6 یلام 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ینابز یاهریغتم تایبدا یانبم رب روکذم داعبا رد اههنیزگ زا کی ره یبایزرا هب ات هدش هتساوخ ناگربخ زا لاح
 .ددرگ لصاح هدش هداد شیامن (1) هرامش لودج رد هچنآ لکش هب ییاهن میمصت لودج ات دنزادرپب

 یرتسکاخ دادعا ینابز یاهریغتم هلیسو هب هدش یبایزرا ییاهن میمصت سیرتام :(4) لودج
 C1 C2 C3 

A1 H H ML 
A2 VH MH M 
A3 M ML MH 
A4 MH ML M 
A5 H H VH 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هدومن لیدبت یرتسکاخ دادعا هب (1) هرامش لودج کمک هب ار (1) هرامش لودج رد دوجوم ینابز یاهریغتم لاح 
 .تسا هدهاشم لباق (1) هرامش لودج بلاق رد هجیتن هک دیآ تسد هب یرتسکاخ دادعا اب ییاهن لودج ات

 یرتسکاخ دادعا لکش هب هدش یبابزرا ییاهن میمصت سیرتام :(5) لودج
 C1 C2 C3 رایعم

 تبثم تبثم تبثم رایعم عون
 1190/6 7010/6 1100/6 اهرایعم نزو
  (1/6 ،5/6)  (7/6 ،3/6)  (1/6 ،5) هنیهب هنیزگ

A1 (3/6، 7/6)  (3/6، 7/6)  (1/6، 0/6)  
A2 (5/6، 1/6)  (1/6، 0/6)  (10/6، 19/6)  
A3 (10/6، 19/6)  (1/6، 0/6)  (1/6، 0/6)  
A4 (1/6، 0/6)  (1/6، 0/6)  (10/6، 19/6)  
A5 (3/6، 7/6)  (3/6، 7/6)  (5/6، 1/6)  

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهرایعم ندوب یفنم و تبثم هب هجوت اب ار ییاهن میمصت هدروآ تسد هب ار لآهدیا هنیزگ یدعب یاهماگ رد لاح 
 هب نوزوم لامرن سیرتام ات هدومن برض رایعم ره اب رظانتم نوتس رد اهرایعم ییاهن نزو سپس ،هدومن یزاسلامرن

  .دیآ تسد هب ،(0) لودج لکش
 یرتسکاخ دادعا لکش هب نوزوم لامرن ییاهن میمصت سیرتام :(1) لودج

 C1 C2 C3 رایعم

 تبثم تبثم تبثم رایعم عون
 1190/6 7010/6 1100/6 اهرایعم نزو
  (715/6 ،906/6)  (375/6 ،590/6)  (115/6 ،190/6) هنیهب هنیزگ

A1 (006/6، 050/6)  (590/6، 375/6)  (715/6، 615/6)  
A2 (075/6، 036/6)  (160/6، 115/6)  (156/6، 616/6)  
A3 (0056/6، 0596/6)  (065/6، 516/6)  (715/6، 615/6)  
A4 (050/6، 315/6)  (065/6، 516/6)  (7506/6، 1056/6)  
A5 (190/6، 115/6)  (590/6، 375/6)  (906/6، 715/6)  

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب ،تسا یرتسکاخ دادعا لکش هب هدمآ تسد هب رادقم هک نیا هب هجوت اب .میدروآ تسد هب ار هنیهب شزرا عبات لاح
 تسد هب ار هنیزگ ره تیبولطم هجرد و هدروآرد یرتسکاخ ریغ دادعا لکش هب رگیدکی اب دادعا نیا هسیاقم فده
 جیاتن .دناهدش یدنبهبتر ،اهنآ زا کی ره اب رظانتم تیبولطم هجرد رادقم یانبم رب ار اههنیزگ تیاهن رد و هدروآ
 .تسا هدمآرد شیامن هب (7) لودج بلاق رد روکذم یاهدنیارف

 یرتسکاخ سارآ شور ییاهن جیاتن :(7) لودج
 هبتر SGRAY S k هنیزگ

A1 (0715/6، 0550/6)  7135/6 1170/6 0 
A2 (0115/6، 1105/6)  9055/6 0591/6 1 
A3 (1175/6، 7135/6)  9175/6 5900/6 9 
A4 (5905/6، 0915/6)  5065/6 7131/6 1 
A5 (5950/6، 9110/6)  1560/6 1093/6 5 
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 تیریدم رد نادنورهش تکراشم رد ار هبتر نیرتالاب ،k (1093/6) رادقم اب جنپ هقطنم ،(9) لکش و (7) لودج قباطم
 k رادقم اب هس هقطنم ،k (1170/6) رادقم اب کی هقطنم ،بیترت هب رگید قطانم و ،تسا هداد صاصتخا دوخ هب دنامسپ
k (1 رادقم اب ود هقطنم ،(5900/6)  دوخ هب ار یدعب یاههبتر ،k  (7131/6) رادقم اب راهچ هقطنم تیاهن رد و (059/6
   .دناهداد صاصتخا

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،یرتسکاخ سارآ شور زا هدافتسا اب نادهاز رهش قطانم ییاهن یدنب تیولوا :(9) لکش

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگهجیتن
 و یتعنص ،یرهش ،یگناخ نوگانوگ داعبا رد دنامسپ دیلوت ،فرصم نتفر الاب نآ یپ رد و تیعمج شیازفا اب هزورما
 یلصا یاهشخب زا یکی .تسا یرورض یرما دنامسپ دیلوت شهاک و تسا هتفای شرتسگ تعرس هب یناتسرامیب
 یهاگآ ،تیقفوم یاهدیلک زا یکی دنامسپ تیریدم لحارم هیلک رد .دشابیم یرهش دنامسپ تیریدم ،یرهش تیریدم
 رد ار نادنورهش و تسا تکراشم حطس نیرتیلاع ،یدنورهش لرتنک هک اج نآ زا .دشابیم نادنورهش تکراشم و
 یزاسگنهرف رد ار نیلوئسم تیقفوم یتکراشم نینچ تخانش اب ناوتیم دهدیم تلاخد یرهش نالک یریگمیمصت

 هب یاهقطنم یدنبمیسقت اب یاهیرادرهش هک اج نآ زا .تسناد قفوم دنامسپ تیریدم حرط یارجا رد نادنورهش
 زکرمت اب و هنیهب تامدخ نیمات تهج تالحم هب نادنورهش گنهرف و یطیحم طیارش هب هجوت اب هناگادج یحاون
 یاههمانرب تیقفوم یارب یساسا یاهزاین شیپ زا اهنآ تکراشم هدش بجوم اهیدنبزرم نیا رد نادنورهش هب رتشیب
 زا ناوتیم ،رهش روما هرادا رد نادنورهش تکراشم اب .دشاب یرهش تیریدم یاهشالت ندیسر رمث هب و یرهش نالک
 ثعاب دوخ ،تکراشم رگید یوس زا و تفرگ کمک یرهش دنامسپ تیریدم فادها دربشیپ تهج رد اهنآ ییاناوت
 یارب مهم یماگ ناوتیم دنامسپ کیکفت رد نانآ یراکمه و یمدرم تکراشم اب .دوشیم نادنورهش یزاسدنمناوت
  .تفای تسد دنامسپ رتهب تیریدم هب ندیسر
 رب هک هچنآ و تسا بولطمان رایسب ،هتفای هعسوت و هتفرشیپ یاهروشک اب هسیاقم رد ناریا رد دنامسپ دیلوت تیعضو
 رد هچ رگا نایم نیا رد .دشابیم دنامسپ تیریدم عوضوم هب یهجوتیب ،هدوزفا تیعضو نیا ندوب بولطمان نازیم
 و یناهج نیگنایم رادقم اب زین رهش نیا رد تفایزاب و دنامسپ دیلوت تیعضو هک تشاد رظن رد دیاب نادهاز رهش حطس
 نیا بولطم درکلمع رب اهداهن دیکات مغر یلع اذل .دراد یهجوت لباق یاهتوافت هتفای هعسوت یاهروشک تیعضو
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 هب لیدبت هزورما هچنآ .تسا هدننکنارگن و بولطمان تیعضو ،دراد دوجو تیعقاو رد هچنآ ،نادهاز رهش رد هزوح
 .تسا یرهش یاهدنامسپ یزاسمودعم و عفد و یروآعمج یگنوگچ ،هدیدرگ یرهش تسیز طیحم رد هغدغد کی

 تیریدم رد تکراشم .تسا دئاز داوم تیریدم یاههاگتسد لوادتم یاهیگژیو زا یکی نادنورهش تکراشم بلج
 نیا یاهدمایپ و تارثا هک یوحن هب تسا تکراشم یارب هعماج دارفا یریذپتیلوئسم مزلتسم نالک حطس رد دنامسپ
 یمدرم تکراشم نازیم هب دنامسپ تیریدم متسیس تیقفوم هزورما .دشاب دوهشم دنامسپ تیریدم یزاسهنیهب رد رما
 نیمه هب .دشابیم دنامسپ تیریدم متسیس تیقفوم یارب یلصا رصنع ناونع هب نادنورهش نیاربانب .دراد یگتسب
 رد تسیابیم دندرگیم دنامسپ تیریدم رما رد مدرم تکراشم شیازفا ببس هک ییاهراکهار و لماوع هیلک روظنم
 تیریدم رد نادنورهش تکراشم داعبا لیلحت هب شهوژپ نیا رد اتسار نیا رد .دوش هدناجنگ دنامسپ تیریدم همانرب
 نیب طابترا یسررب هب ،یفیصوت یاههتفای شخب رد ادتبا رد .تسا هدش هتخادرپ نادهاز یرهش قطانم رد دنامسپ
 ،داد ناشن جیاتن .دش هتخادرپ دنامسپ تیریدم یعامتجا شریذپ و (تالیصحت ،نس ،سنج ،لغش) لقتسم یاهریغتم
 ریغتم نینچمه .دندرک شریذپ نادهاز رهش رد ار دنامسپ تیریدم نادرم زا رتشیب بتارم هب نانز ،سنج ریغتم رد
 شریذپ اب ار طابترا نازیم نیرتشیب سناسیل و رتالاب و سناسیل قوف تالیصحت حطس یاراد دارفا ،تالیصحت حطس
 تیریدم شریذپ نازیم دوشیم رتشیب تالیصحت نازیم هچ ره ینعی ،دناهداد صاصتخا دوخ هب دنامسپ تیریدم
 یگتسبمه نازیم نیرتمک و لاس 19-00 نس رد یگتسبمه نازیم نیرتشیب ،نس ریغتم رد .دباییم شیازفا زین دنامسپ
 ،وجشناد لغش رد یگتسبمه نازیم نیرتشیب ،زین نایوگخساپ لغش ریغتم رد .دشابیم رتالاب و 01 نس رد نمریپسا
 تیریدم رد یساسا و مهم رایسب لوصا زا یکی ،نیاربانب .دشابیم ،رگراک لغش هب طوبرم یگتسبمه نازیم نیرتمک
 تروص رد هک تسا یدرف یاهراتفر نینچمه و اهحرط و اههمانرب یارجا هجیتن هب تبسن هعماج داحآ یهاگآ ،یرهش
 و دباییم لیلقت دارفا یوس زا رهش تمالس و هعسوت فلاخم لامعا باکترا ناکما مه ،شناد زا ییالاب یهجرد دوجو
 دشر اب دنور نیا .تفر دهاوخ نیب زا لوصا هب هجوتیب یاههورگ و دارفا طسوت یلامتحا هدافتسا ءوس هنیمز هکنیا مه
 هب رما ،تربع ،تزع ،ناسحا ،تلادع نوچمه هعماج رد یمالسا میلاعت زا ثعبنم یاهشزرا یخرب یهعسوت و
 ،تکراشم نازیم اب هطبار رد نینچمه .دش دهاوخ تیوقت هریغ و فارسا زا بانتجا ،تعانق ،رکنم زا یهن ،فورعم
 یاهتیلاعف رد تکراشم .دوب توافتم فلتخم یاههنیمز رد دنامسپ تیریدم رد یمومع تکراشم ،داد ناشن جیاتن

 نزاخم هب دنامسپ لاقتنا رد یدنبنامز تیاعر و یمومع یاهطیحم رد دنامسپ شاپ و تخیر زا زیهرپ ریظن رتهداس
 یشزومآ یاههمانرب زا هدافتسا و دنامسپ دیلوت شهاک یارب یزیرهمانرب هنیمز رد .تسا هدوب بسانم اتبسن یروآعمج
 تسوپمک و کانرطخ دنامسپ یزاسادج رد تکراشم مدع .تسا هتفرگ تروص یرتمک تکراشم ،دنامسپ تیریدم

 بلج یارب ،داد تبسن روکذم تاعوضوم رد رثوم شزومآ و تاناکما دوجو مدع هب ًااتدمع ناوتیم ار یگناخ
 دیاب انورک نتفرگ جوا نامز زا هیال هس هس یاهکسام هلمج زا کانرطخ دنامسپ یزاسادج رد مدرم تکراشم

 یارب یاهناگادج سیورس و دوش هداد شزومآ اهنآ هب کانرطخ دنامسپ یرادهگن حیحص هویش و ییاسانش بوچراچ
  .ددرگ داجیا یگناخ کانرطخ دنامسپ یروآعمج
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 لدم زا هدافتسا اب دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم داعبا ساسا رب نادهاز رهش هناگجنپ قطانم یدنبهبتر جیاتن
 تیریدم رد نادنورهش تکراشم رد ار هبتر نیرتالاب ،k (1093/6) رادقم اب جنپ هقطنم ،داد ناشن یرتسکاخ سارآ
 k رادقم اب هس هقطنم ،k (1170/6) رادقم اب کی هقطنم ،بیترت هب رگید قطانم و تسا هداد صاصتخا دوخ هب دنامسپ
 نیرتنییاپ و نیرتالاب ،k (7131/6) رادقم اب راهچ هقطنم تیاهن رد و ،k (0591/6) رادقم اب ود هقطنم ،(5900/6)
   .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار اههبتر
-یم نادهاز رهش دنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم شیازفا تهج ،شهوژپ یلک جیاتن هب هجوت اب تیاهن رد
 ندومن مهارف ،دنامسپ تیریدم هنیمز رد تکراشم تیعضو دوبهب تهج .تخادرپ یلعف تیعضو حالصا هب تسیاب
 مهارف تکراشم ناکما و هنیمز هک ینامز ات .تسا یرورض و یمتح یرما نادنورهش تکراشم یارب مزال یاهرتسب
 تیعضو نییعت رد نادنورهش زا یداهن و یدرف لماع ود ره اذل .تشاد تکراشم راظتنا نادنورهش زا ناوتیمن ،دشابن
 تسیابیم تکراشم شیازفا یاهراکهار و دنتسه راذگریثات یرهش دنامسپ تیریدم هنیمز رد نادنورهش تکراشم
  .ددرگ حرطم لماع ود ره یارب
 :ددرگیم هئارا لیذ تاداهنشیپ جیاتن هب هجوت اب تیاهن رد

 راذگریثات یناسریهاگآ یاهشور زا تسیابیم ،یرهش دنامسپ تفایزاب هنیمز رد نادنورهش تکراشم شیازفا تهج .5
 رد حیحص یزاسگنهرف بجوم ،ییاهشور نینچ زا هدافتسا .دومن هدافتسا یهیبنت و یقیوشت یاهشور نینچمه و
 اب نینچمه .دوشیم تسیز طیحم ظفج و دنامسپ تفایزاب هنیمز رد رتشیب یتکراشم یاهراجنه داجیا و هعماج
 رد ناشدوخ شقن تیمها هب تبسن اهنآ روصت و هتفای شیازفا زین تکراشم هب دارفا لیامت ،اهشور نیا زا هدافتسا
-یم ،هعماج رد یقالخا و ینید یاههزومآ رب دیکات اب حیحص یگنهرف یاهرواب جیورت .دش دهاوخ حالصا تکراشم
 .دریگ یاج تاداهنشیپ نیا نطب رد ناوت

 و هلابز کیکفت یارب راوناخ حطس رد مزال تاناکما هئارا و مدرم تالکشم عقوم هب عفر هار زا دامتعا ندرب الاب .0
 .طوبرم نیلوئسم یوس زا یروآعمج یارب عقوم هب یهدسیورس

-یم ،دوشیم ناریدم زا نادنورهش تیاضر بجوم هک نادنورهش هب ییوگخساپ هب یرهش نایریدم و نالوئسم مازلا .9
 .ددرگ بوسحم رهش تیریدم رما رد نادنورهش تکراشم بلج تهج رد بسانم یمادقا دناوت

 دنامسپ تیریدم زا نادنورهش زا یدایز دصرد نادهاز رهش رد رضاح لاح رد ،هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب نینچمه .1
 یتسیاب نادهاز یرهش یاهنامزاس و یرادرهش .تسا فیعض رایسب ناشتکراشم و دنرادن یهاگآ و تخانش ،یرهش
 شخب طسوت حرط نیا هنماد شرتسگ و ارجا تهج مزال یاهتخاسریز ،دوجوم ینوناق تامازلا هب دانتسا اب

 هنیمز رد ناریا یاهرهش ییارجا براجت زا یریگهرهب .دننک تراظن نآ یارجا نسح رب و ،هدومن مهارف یصوصخ
 یارجا موادت و زارمتسا ،دنامسپ تیریدم یداصتقا یاههبذاج دوبهب اب مدرم رتشیب تکراشم بلج ،دنامسپ تیریدم
 رارق نایلوتم هجوت دروم یتسیاب رما نیا رتهب هچ ره یارجا یارب ددرگیم داهنشیپ هک تسا ییاههمانرب هلمج زا ،روما
 .دریگ
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 عبانم
  .راوزبس هاگشناد یللملانیب شیامه نیمود ،دنامسپ تیریدم رد یعامتجا هیامرس ریثات رب یلیلحت ،(1395) ،هدیپس ،یوالچ ،الیژ ،یدمحا
 رهش :یدروم هعلاطم یگناخ یاهدنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم ییاضف لیلحت ،(1395) ،یدهم ،دادادخ ،هلالضف ،یلیعمسا

 .51-00 صص ،9 هرامش ،0 هرود ،ریگارف تیریدم همانلصف ،ناگرگ
 یاهدنامسپ تیریدم رد نادنورهش تکراشم یقیبطت یسررب ،(1395) ،امیش ،یئالکراوخریش نابزرم ،یدهم ،دادادخ ،هلالضف ،یلیعمسا

 .نارهت ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم تیریدم یلم شیامه ،ناگرگ رهش :یدروم هعلاطم یرهش قطانم رد یگناخ
 و دنامسپ تیریدم رد ادبم زا کیکفت نازیم ،(7395) ،هللا حور ،یناخدومحم ،یدهم ،ایکدادزرف ،یدهم دمحم ،هعمج ماما ،داوج ،دنوشاکرت

 ،00 لاس ،نیوزق یکشزپ مولع هاگشناد یملع هلجم .(0395) ناریا رهش دنچ رد نآ رب رثوم یعامتجا و یداصتقا لماوع رب یرورم
 .37-67 صص ،1 هرامش

 رد تکراشم یارب نادنورهش شزیگنارب رثوم لماوع لیلحت ،(0395) ،یبتجم ،یبیرغ ،دمحم ،یمظاک ،دیجم ،داریدیعس ،هلیمج ،اینیلکوت
 ،3 هرود ،سرگاز زادنا مشچ یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج همانلصف ،(نارهت یرادرهش 1 هقطنم :یدروم هعلاطم) دنامسپ تیریدم
 .35-5 صص ،99 هرامش

 تیریدم تیقفوم شیازفا رد نادنورهش تکراشم شقن یسررب ،(1395) ،دومحم ،یچوک ییاضر ،نسح ،یدمحم کیب ،هلاتمارک ،یرایز
 .00-51 صص ،19 هرامش ،65لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهوژپ همانلصف ،زاریش رهشنالک :دروم یرهش

-59 صص ،9 هرامش ،1 هرود ،نانز شهژپ ،یعامتجا تکراشم و هداوناخ رد تردق تخاس ،(1195) ،دمحم ،یهانپ ریما ،رقاب ،یناخوراس
60. 

 .نادهاز هاگتسیا یاه هداد ،(1395) ،یسانشاوه و بآ نامزاس

395) ،نکسم و سوفن رامآ نامزاس   .1995-1395 یاهیرامشرس جیاتن ،(1

 .ناتسچولب و ناتسیس یرادناتسا ،(7395) ،ناتسچولب و ناتسیس یرادناتسا یرامآ همانلاس

 ،دنامسپ تیریدم رد نآ شقن و رادیاپ هعسوت و مدرم تکراشم ،(7395) ،ابس ،یباصق ،زانهب ،نیمن یلحار ،دمحا ،نهاوت ،مایپ ،یهلافیس
 .نارهت ،تسیز طیحم و یعیبط عبانم ،یزرواشک مولع رد نیون یاه هتفای یللملا نیب سنارفنک نیمراهچ

 .یرهش تامدخ دحاو ،(1395) ،نادهاز رهش یرادرهش
 .نادهاز رهش یرادرهش .(1395) ،نادهاز رهش عماج حرط

 یللملا نیب هرگنک نیلوا ،(نارهت رهش 75 هقطنم یدروم هنومن) مدرم تکراشم اب یرهش دنامسپ تیریدم ،(0395) ،هدازآ ،روپضوع
 .زاریش ،یهاگشناد یاه یروانف و یسدنهم ،مولع رد یصصخت یاهشهوژپ

 دنامسپ تیریدم رب دیکأت اب نادنورهش تکراشم رد یداصتقا یعامتجا لماوع ریثأت ،(7395) ،یدهم ،یردیح ،یدهم ،یفقث ،سنوی ،یمالغ
 .115-315 صص ،69 هرامش ،1 لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،ناگرگ رهش یدروم هنومن ،یگناخ

 دنامسپ ادبم زا کیکفت دنیآرف یارب یمومع تکراشم بلج یسررب ،(0395) ،نارهم ،ناقیاو یکاخ ،اضر ،شنمرذآ ،نیسح ،داژنیثایغ
 .نارهت ،تسیز طیحم تیریدم و یزیر همانرب یللملا نیبسنارفنک نیمراهچ ،(نارهت رهش 1 هقطنم :یدروم هعلاطم)

 یاهریغتم شقن نییبت رد اههناسر یدربهار شقن ،(3395) ،فسوی ،یناعنک روپیلق ،اضردمحم ،هدازرقاب ،دادرهم ،یناتم ،یقن ،هدازیلق
-1065 صص ،9 هرامش ،مهد لاس ،یاهقطنم یزیرهمانرب و ایفارغج همانلصف .نارهت رهش دنامسپ تیریدم رد یناسنا-یعیبط ییایفارغج
5165. 

 نادنورهش تکراشم و یهاگآ ،دنامسپ تیریدم یدربهار لماوع ،(1395) ،میرم ،هدازشورس ،یدهم ،یرمک ،مانهش ،یشرع ،مساق ،یربنق
 .015-315 صص ،9 هرامش ،0 هرود ،یعامتجا تمالس هیرشن ،نارهت یرادرهش هس هقطنم
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 همانلصف ود ،هلابز نفد یبایناکم رد یزاف و یبتارم هلسلس یاهشور یریگراکب ،(6395) ،دومحم دیس ،یمیحرریمیجاح ،یداه ،یدابآرین
 .زیربت هاگشناد ،نیمزرس شیامآ

 رهش :یدروم هعلاطم) یرهش یاهدنامسپ دادبم زا کیکفت حرط رد نادنورهش تکراشم تهج رثوم لماوع یسررب ،(7395) ،هیمس ،یتمه
 ،تسیز طیحم و یعیبط عبانم زا تنایص یلم شیامه نیموس و ناریا یرادزیخبآ یسدنهم و مولع یلم شیامه نیمهدزیس ،(نیعرس
 .یلیبدرا ققحم هاگشناد

 .ناهفصا هاگشناد ،ناهفصا ،یرتکد هماننایاپ ،ناشاک رد تکراشم عناوم یسررب ،(6195) ،نسحم ،یزاین ،نودیرف ،ادیحو
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