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 هدیکچ
 اب و هنابلطواد مدرم هک دشاب هدنزرس ییاضف ناوت یم ،تسا ینوکسم یاه هعومجم یلصا ی هرهوج هک اه نامتخاس نایم زاب یاضف
 .دوش یم یعمج یگدنز دشر و ییافوکش ثعاب هک دراد لابند هب ییاه تیزم روضح نیا .دنبای یم یگشیمه یروضح نآ رد تبغر
 یناسنا تالماعت یریگ لکش رد نآ ریثات و مدرم اب طیحم و اضف لماعت ثحب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت داجیا یارب
 ،لماع هس بلاق رد دشاب یم یطیحم لماوع نامه هک یمدرم اب اضف لماعت .تفرگ رارق یسررب دروم یتسیز یایفارغج رب ینتبم
 بختنم ینوکسم عمتجم 51 زا یفداصت تروص هب ناگدنوش شسرپ ،یدروم هنومن .دش یدنب میسقت یدرکلمع و ییانعم ،یدبلاک
 شخب هب طوبرم تاعالطا تیاهن رد و دش هداد تدوع 012 دودح هدش عیزوت همانشسرپ 5551 دودح زا هک دندیدرگ باختنا نارهت
 نازیم نیب هطبار spss رازفا مرن رد یت نومزآ کمک اب سپس .دش ماجنا ناربراک زا هبحاصم و همانشسرپ تروص هب یدبلاک و یکیزیف
 نایم دش هظحالم نومزآ یراد ینعم حطس هجوت اب .دش نییبت ینوکسم زاب یاضف طیارش و یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت
 نیرتشیب یدبلاک لماوع ،لماوع نایم زا .(P<0.05) دراد دوجو یراد ینعم فالتخا دارفا رظن زا یعامتجا تالماعت رب رثوم لماوع
 یدبلاک لماوع ندوب گنررپ ،هدش ناونع جیاتن هب هجوت اب .دنتشاد لماوع ریاس اب هسیاقم رد ار ریثات نیرتمک یدرکلمع لماوع و ریثات
 و تالماعت یاقترا هب رجنم اضف یحارط رد اه یگژیو نیا هب هجوت اب ناحارط و دنک یم دیکات اضف حارط ناونع هب رامعم شقن رب

 .دندرگ نانکاس یدنمتیاضر سح
 

 .یناسنا یایفارغج ،نارهت یاه عمتجم ،یدبلاک لماوع ،یناسنا تالماعت ،یرامعم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ییاضف هباثم هب اهنت یمومع یاهاضف و هتفای لیلقت یدام یا هراگنا هب رصاعم یگدنز رد اضف و ناسنا ی هطبار هزورما
 یالاب تمیق هلمج زا فلتخم لیالد هب هنافساتم ریخا یاه ههد .دنا هتفای لزنت نیا زج هن و لقن و لمح و ددرت یارب
 و یرهش یگدنز شرتسگ .تسا هتفرگ رارق ریثات تحت نیمزرس نیا ینوکسم یرامعم ،نکسم نیمات هب زاین و نیمز
 گنهامه هک ییاهاضف و زاب یاضف تیفیک هب رتمک هجوت بجوم ینامتراپآ نکسم زاس و تخاس نوزفا زور شیازفا
 هب ینوکسم یاه عمتجم زاب یاه یاضف ندش دودحم یفرط زا .تسا هدش عقاو تلفغ دروم دشاب نانکاس یناگدنز اب
 یشخب ناونع هب ار زاب یاهاضف زا هدافتسا ًاالمع ،ینوکسم یاهدحاو نورد هب یروبع یاهریسم ای اهرابنا ،اه گنیکراپ
 نینچ رد .تسا هدش هدشمگ یاضف هب لیدبت هاگرارق نیا و هدرک فذح ینوکسم یاه هعومجم زا ،یگدنز طیحم زا

 هداد رارق دوخ ریثات تحت ًاادیدش ار ینوکسم یاه عمتجم تینما نآ لابند هب و تنوکس ناکم هب قلعت سح یطیارش
 یلماع ار اهاضف رد یعامتجا یاه دنویپ (5035) زبوکیج نیج لماش هک هدش ماجنا ییاه شهوژپ هنیمز نیا رد .تسا
 یاه عمتجم نایم زاب یاضف لیدبت و نتفر نیب زا .دناد یم نینکاس یرایمه و طابترا قیرط زا تینما شیازفا رد مهم
 دنچ اهنت تینما و تیوه ،یگدنزرس و ییایوپ ،قلعت سح نداد تسد زا هک هتشاد یا هدرتسگ یاه دمایپ ینوکسم
 ر د ناتابکا کرهش :یدروم هعلاطم ناکم هب قلعت سح رد زاب یاهاضف شقن (3395) یدوصقم .دشاب یم اهنآ زا دروم
 یاه یگژیو هطبار ،دبلاک و مدرم نیب هطبار و ناتابکا کرهش ود زاف رد قلعت سح هک .تخادرپ یسررب هب «نارهت
 یا هلاقم رد (7560) لاشرام یسنان و وکسیب تیک .تسا هدومن یسررب ار کرهش نیا رد قلعت سح داجیا و یرامعم
 یزیچ هچ و "یعامتجا لماعت" هچنآ دروم رد ثحب رثا رهش یمومع یاضف تیفیک و یعامتجا تالماعت ناونع اب
 .تسا هدش هتخادرپ ،تسا رگیدکی رب اهنآ لباقتم ریثات دروم رد ثحب یارب ییانبم ،"الاب تیفیک اب یمومع یاضف"
 و ولدیعس .تسا هدش هتخادرپ ،یناسنا یگدنز یعامتجا و یکیزیف یاه هبنج یسررب اب (1560)ناراکمه و نیرز گنز
 زاب یاضف شرتسگ قیرط زا یگدنز یاهدرادناتسا دوبهب و یگدنز تیفیک دوبهب ناونع اب یا هلاقم رد(1560)ناراکمه
 میهافم لیلحت و هیزجت ناونع اب یا هلاقم رد (1560)ناراکمه و یسراپ .تخادرپ یملع تاقیقحت ینوکسم عمتجم رد
 یرتکد همان نایاپ رد .تسا هدش هتخادرپ ،ینوکسم یرامعم رد یتخانش همین درکیور ساسا رب ناکم و ییاضف
 قیقحت .تسا هدش هتخادرپ دهشم رهش یگیاسمه یاه هکبش رد یعامتجا طباور یسانش خنس ناونع اب یصصخت

 شور ،قیقحت شور .دشاب یم یدربراک یقیقحت ،فده ظاحل هب و تسا یشیامیپ یفیصوت تاقیقحت عون زا رضاح
 ینوکسم عمتجم لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا هتخ اس ققحم همانشسرپ ،اه هداد یروآدرگ رازبا و یشیامیپ
 نیا رد .تسا هتفرگ تروص سرتسد رد و هداس یفداصت شور هب یریگ هنومن شور .دشاب یم نارهت رهش بختنم
 رد هیوگ 69 اب یا همانشسرپ زا یعامتجا تالماعت یریگ لکش رد رثؤم لماوع و للع هب یسرتسد روظنم هب شهوژپ
 .دوش یم هداد خساپ اه هیوگ هب (فیعض رایسب ات بوخ رایسب) یا هجرد جنپ تروص هب و ترکیل یدنب هجرد بلاق
 شزادرپ و لیلحتو هیزجت یارب .دوش یم هداد هرمن کی ات جنپ زا اه یدنب هجرد هب اه خساپ یزاس یمک یارب
 تسا هدش هدافتسا SPSS20 رازفا مرن زا تاعالطا
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 یرظن ینابم
 ره یارب شنکاو عون نیا و دوش اهنآ نایم یشنکاو هب رجنم هک تسا رتشیب ای رفن ود نیب هطبار داجیا یانعم هب لماعت
 عوضوم کی دناوت یم ،طابترا یرارقرب و لماعت .(15 :0395 ،یبسامهط و رفدازهب) تسا هدش هتخانش فرط ود
 و بسانتم یاه تیلاعف و اهدادیور فیرعت مزلتسم دوخ هک دشاب دارفا نیب طابترا و هملاکم کی ،هاگن کی ،یکیزیف
 ،نایچخرچ و روپشناد) تسا یعامتجا یاه هکبش و اههورگ رد اهنآ تیوضع و اضف رد مدرم یریذپ شقن هجیتن رد

195  زا ینهذ روط هب ،لماعت بولطم حطس فیرعت .دنراد لیامت لماعت زا یفلتخم حوطس هب فلتخم دارفا .(00 :1
 یفیرعت زا ود ره .دیآ یم تسد هب بوخ یگدنز هب تبسن یراجنه یریگ عضوم زا ینیع روط هب و مدرم یاه هتفگ
 » هسسوم درکیور هب انب .(9195 ،گنل)دنتسه یسایس و یعامتجا یریگ تهج یاراد و دنرادروخرب الاب شزرا یاراد

PPS» و ناتسود تاقالم ،نارادرب هرهب هرهچ هب هرهچ سامت ناکما هک دنتسه ییاه ناکم ،ریذپ عامتجا یاهاضف 
 (www.pps.org زا لقن هب ،39 :5395 ،ناراکمه و نایعیفر)دنروآ یم مهارف ار یهورگ یاه تیلاعف روضح و نایانشآ
 و یونعم و یدام یاهزاین هب یدج هجوت هک ،دشاب یم رادیاپ ی هعسوت یلصا داعبا زا روحم عامتجا رادیاپ هعسوت
 ،هلحم مدرم تکراشم اذل .(Zhinab Gharb,2019)دوش یم بوسحم نآ یگژیو نیرتمهم دارفا یناسنا تمارک
 نآ یلصا فادها زا یرادیاپ تهج رد اهنآ بیغرت و یعامتجا یاه هیامرس تیوقت و نیوکت ،روحم مدرم تیریدم
 رب ماگ لماعت داجیا تهج رد هتشذگ تروص هب اه هلحم زا یرایسب هزورما .(71 :5395 ،ناراکمه و روبملق )دشابیم
 رد روحم عامتجا لماعت ای یعامتجا یرادیاپ اما دنا هداد تسد زا ار هتشذگ یعامتجا لوصا زا یرایسب و دنراد یمن
 و هناخ رد یگدنز زا نانکاس ،نآ رد هک تسا یتیعضو :دومن فیرعت تروص نیا هب ناوت یم ار ینوکسم یاه عمتجم
 هب یگدنز طیارش هعومجم .(Saaty,2012)دنرب یم تذل نانکاس ریاس اب یگیاسمه زا و دنراد تیاضر دوخ عمتجم
 لحم هب تبسن دارفا رتشیب و (Wentling,2015)دوش یم رتشیب یعامتجا تالماعت نامز تشذگ اب هک تسا یوحن
 و تمالس ظفاح هاگآدوخان تروص هب نیاربانب .(Brown,2014)دنبای یم یگتسبلد و رطاخ قلعت شیوخ یگدنز
 یدام شزرا و دیفم رمع هجیتن رد .دنراد یگنهامه و تکراشم دوجوم تیعضو دوبهب و یراد هگن رد و دنانآ یرادیاپ
 یرو هرهب یعامتجا یرادیاپ .تسا اهعمتجم ریاس زا رتشیب ربارب طیارش رد اه عمتجم عون نیا ینوکسم یاهدحاو
 رد روحم عامتجا هعسوت درکیور .(07 :7195؛ ناراکمه و رف ینیع) .دناسر یم رثکادح هب ار ینوکسم یاه عمتجم
 ندیشخب ققحت رد یناهج کناب یراذگ هیامرس و یماگشیپ اب یدج روط هب 6335 ههد یط و حرطم 6735 ههد رخاوا
 یلحم تاعامتجا هب رتشیب و دش هتفرگ راک هب یرهش رقف شهاک و یرهش یزاسهب یاه هژورپ و اه همانرب فادها هب
 رد یعامتجا درکیور .(7195 ،اتسور و یدمحم)دش یم دودحم ،نابیتشپ یداهن تیفرظ زا رادروخرب و مجسنم ،هدامآ
 رد و تسین یدیدج عوضوم یتلود یاه همانرب هژیو هب و عماوج هعسوت رد یعامتجا یاه شنک زا هدافتسا هب هجوت
 )دیورف دنومگیز ،(1515-9115) سکرام لراک ،(6035-1015) ربو سکام نوچ ینادنمشیدنا هنادقتنم تایرظن

 ،(1315 -9735) هزوکرام تبره ،(9635-3035)ونرودآ رودوئت ،(9735 -1315) رمیاهکروه سکام ،(3935 -0115
 نگروی و وکوف لشیم ،زندیگ ینوتنآ نوچ یفورعم نادنمشیدنا و ناسانش هعماج زا یرایسب و اهنآ زا شیپ یتح و
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 ،اتسور و یدمحم )دراد هشیر نیکتوپورک رتیپ و هلکر هزیلآ ،یوراه دیوید نوچمه یدقتنم نانادیفارغج و سامرباه
7195). 
 هک ار یمسارم و یدرکراک یاه تیلاعف مدرم هک یکرتشم رتسب» ناونعب یمومع یاضف :یعامتجا یمومع یاهاضف
 و یلومعم یاه یگرمزور هچ .(Hirschfield et al.,2018)دنهدیم ماجنا نآ رد ،تسا هعماج یاضعا ی هدنهد دنویپ

 .دریگ یم رارق دید ضرعم رد ،یعمج یگدنز شیامن نآ یور هب هک تسا یا هنحص» .«یاهرود یاه هراونشج هچ
 یور هب ور نیا زا و دننک یمن لرتنک ار نآ یصوصخ یاه نامزاس ای دارفا هک تسا ییاضف یرهش یمومع یاضف
 ،یعامتجا ی هقبط زا رظن فرص مدرم توافتم یاه هورگ روضح ناکما اضف نیا یگژیو .تسا هدوشگ مدرم هماع
 کی لرتنک تحت یصوصخ همین و یصوصخ یاضف اب اضف نیا .تسا ندیشوج مه رد یارب ناشنس و داژن ،تیموق
 هصرع زین گنل .(550 :7195 8روپ یندم) تسا زیامتم ،دنوش رتکیدزن نیعم یا هلصاف زا نارگید دراذگ یمن هک ،هورگ
 .(Lang,1995)دنادیم اهنامتخاس یلخاد یاضف زا یاه تمسق زین و اه نامتخاس نیب یاضف زا لکشتم ار یمومع
 ییاضف .دنتسین ام ناراکمه ای ناتسود ،ماوقا هک یمدرم میتسه میهس اه هبیرغ اب نآ رد هک تسا ییاضف یمومع یاضف
 .«یصخش ریغ یاهدروخرب و زیمآ تملاسم یتسیزمه یارب ییاضف ؛شزرو و دتس و داد بهذم تسایس یارب تسا

 ریثات اهنآ رب نمض رد و دنک یم نایب ار ام هرمزور ثحابم و یعمج گنهرف ،یعمج یگدنز» یمومع یاضف یگژیو
 نآ هب مدرم مومع هک یرهش تفاب یاه شخب مامت :دنادیم نینچ ار یمومع هصرع ردلابیت سیسنارف .«دراذگ یم
 هب ،رهش ای کرهش نیدایم و اهکراپ ،اه نابایخ بیترت نیدب .(Armitage,2015)دنراد یرصب و یکیزیف یسرتسد
 .(Cozens,2018)دبای یم شرتسگ دننک یم صخشم ار ناش هدودحم و دننک یم ناشروصحم هک ییاه نامتخاس
 لماعت و سامت زا هزادنا نیرتشیب هک ییاج .تسام یاهرهش و اهکرهش زا شخب نیرت مهم یمومع هصرع بیترت نیدب
 .(150: 7195 ،روپ یندم) دهد یم یور اه ناسنا
 هب دروفمام .(Ceccato,2019)دزاس یم طبترم مه هب ار اهنآ و هدروآ مهارف ار مدرم تکراشم هنیمز یمومع یاهاضف
 یرهش یاهاضف یتخانش ییابیز تیمها و هشیدنا و رکف کرحت ،هرهچ هب هرهچ لباقتم طابترا و یعامتجا یگتسبمه
 هب دح زا شیب هجوت ساسا نیا رب .دنک یم یفن ار هنایوجدوس و یروحمدوخ و هبناج کی تاطابترا و دراد دیکات
 رهش ناسنا اتیاهن و دوشیم هتفرگ هدیدان یعامتجا یاهشزرا تلاح نیا رد اریز ،دنک یم یفن ار یصوصخ یاهاضف
 ،ناراکمه روپ یبیطخ)دوش یم گنر مک یرهش یاهاضف رد یعمج یگدنز و یوزنم هتشذگ زا رتشیب هچره نیشن

6395: 135). 
 هب هک ،یرهش کولب کی رد نامتراپآ یدادعت عمجت اب :(Clusters) ینوکسم یاه عمتجم :ینوکسم عمتجم فیرعت

 یاراد ینوکسم یاه عمتجم زا یرایسب .(Sohn,2016)دیآ یم دیدپ ،دنشاب هدش بیکرت و یحارط هچراپکی لکش
 یتح و هدافتسا قح نارگید و دریگ یم رارق عمتجم نانکاس یناگمه هداقتسا دروم هک دنتسه یکرتشم یمومع یاضف
 ای و لقتسم ییالیو یاه هناخ زا تسا نکمم ینوکسم عمتجم کی .(Cozens, 2018)دنرادن ار نآ هب دورو
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 ناتابکا عمتجم دننام ،اهنآ زا یخرب و تسا عونتم زین ینوکسم یاه عمتجم هزادنا .دریگ لکش هقبط دنچ یاهنامتراپآ
 .دنراد تیعمج طسوتم رهش کی هزادنا هب ،نارهت رد
 هعلاطم دروم هدودحم

 زاب یاضف اب اه عمتجم همه همادا رد .تسا هتفرگ ماجنا زاب یاضف نازیم ،یانبم رب ینوکسم یاه عمتجم هیلوا باختنا 
 لگوگ ریواصت کمک اب سپس .دش تشادرب ینوکسم عمتجم ره تاصخشم و تبث نیمز حطس دصرد 10 زا رتشیب
 لک هدنهد ناشن هک ییاه همومن هب ندیسر یارب .دش هیهت ،ینوکسم یاه عمتجم نالپ تیاس ،ینادیم یسررب و ثرا

 یرامآ هعماج زا ،تسین رهش لک هب میمعت لباق هک صاخ یاه یگژیو و طیارش اب ییاه عمتجم ،دشاب یرامآ هعماج
 :زا دنترابع ینوکسم یاه عمتجم نیا .دندش هتشاذگ رانک فده
 نوچمه دنوش یم تراظن و هتخاس یمالسا یروهمج شترا و عافد ترازو رظن ،تحت هک یماظتنا و یماظن یاه هعومجم•
 .(1 ،9 ،0 لکش)یقارع دیهش و 0 و 5 نارمچ دیهش ،9 و 0،5نازیول ،یروکف ،رون یاه کرهش
 .نایتشترز تیلقا هب قلعتم غاب متسر عمتجم نوچمه دراد قلعت هعماج زا یدودحم و صاخ رشق ،هب هک ینوکسم یاه عمتجم•
 هب اه نآ زاب یاضف ،هدش هتخاس یاضف هب تحاسم دصرد ٪ 19 زا رتمک صاصتخا ،مغر یلع هک ینوکسم یاه عمتجم•

 ینوکسم یاه عمتجم .1و 0 قطنم یلامش تاعافترا یاه عمتجم نوچمه .تسا زبس یاضف دقاف و ریاب هدشن یحارط ،تروص
 دنا هدش کیکفت رتکچوک ،یاه کولب هب یهاگ و دنرادن یصخشم ییاضف و قیقد زرم ،هچراپکی و نامز مه تخاس دوجو اب هک
 .(5395 :ادن ،یضاق) (1لکش)ابیز رهش و کیپملا هدکهد یتالحم دیهش کرهش دننام
 اه نآ رد نانکاس تماقا هک ینوکسم یاه عمتجم تسا ناکم رد قلعت سح داجیا رد یمهم رایعم تماقا تدم لوط هک اجنآ زا•
 .(.1 لکش)نارادزرم نیگن عمتجم دننام تسا لاس 1 زا رتمک
 رگید قطانم زا رتشیب نارهت یرادرهش 0 هقطنم رد 9-3 ریوصت قباطم هدش رکذ یاه یگژیو اب ینوکسم یاه عمتجم یگدنکارپ
 .تسا

 
  روشک رد نارهت ناتسا تیعقوم .1 هشقن

 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 150

 
 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم  روشک رد نارهت رهش تیعقوم .2 هرامش هشقن

 
 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم  هعلاطم دروم هقطنم یایفارغج تیعقوم .1لکش

 
 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم یروکف کرهش .2لکش

 
 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم نازیول کرهش .9 لکش
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 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم یتالحم کرهش .4لکش

 
 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم نارادزرم کرهش .5 لکش

 قیقحت یاه هتفای

 خساپ دارفا زا دصرد 01 ،درم دصرد 9/31 و نز دصرد 9/61 هدنهد خساپ دارفا زا رفن 515ناگدنهد خساپ نیب رد
 ،ملپید تالیصحت حطس حطس یاراد دصرد 7/00 ،نس لاس 60 یالاب دصرد 7/39 ،لهاتم دصرد 11 و درجم هدنهد
 دنشابیم لاس 65 ریز تنوکس هقباس یاراد مه دصرد 9/99

 ناگدنهد خساپ یمومع تاصخشم .1لودج
 یناوارف دصرد یمومع تاصخشم 

 9/61 نز تیسنج
 9/31 درم

 01/6 درجم لهات تیعضو
 11/6 لهاتم

 9/1 لاس 15 ریز نس
 9/70 لاس 19 ات 35 نیب
 7/70 لاس 60 ات 09 نیب
 7/39 60 یالاب

 3/6 ملپید ریز تالیصحت حطس
 7/00 ملپید
 95/6 ملپید قوف
 19/6 یسانشراک
 و دشرا یسانشراک
 رتالاب

9/60 

 9/99 لاس 65 ریز تماقا نامز تدم
 69/6 لاس 35 ات 65 نیب
 15/6 لاس 30 ات 60 نیب
 7/15 69 یالاب

 3395،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رد تیسنج هسیاقم
 یت نومزآ زا یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم یارب نادرم و نانز تارمن نیگنایم هسیاقم ماجنا یارب
 .دوشیم هدافتسا لقتسم هعماج ود یارب

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم یارب نادرم و نانز تارمن نیگنایم هسیاقم .2لودج
 یراد ینعم حطس یدازآ هجرد t هرامآ نیگنایم تیسنج صخاشریز ریغتم

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت

 یدبلاک
 567/9 نز

799/5 730 015/6 
 350/9 درم

 ییانعم
 157/9 نز

000/5 100/610 160/6 
 711/9 درم

 یدرکلمع
 600/9 نز

336/6 030 503/6 
 150/9 درم

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 رب ینتبم یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هسیاقم نومزآ یرادینعم حوطس ،قوف لودج هب هجوت اب
-یم 16/6 زا رتشیب یدرکلمع و ییانعم ،یدبلاک لماوع صخاش هس ره یارب درم و نز هورگ ود رد یتسیز یایفارغج
 .درادن مه اب ینادنچ فالتخا درم و نز یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هک تسا نیا هدنهد ناشن هک دشاب

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رد تالیصحت هسیاقم

 زا یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت یارب فلتخم تالیصحت رد دارفا تارمن نیگنایم هسیاقم ماجنا یارب
 .دوشیم هدافتسا سنایراو لیلحت نومزآ

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت یارب فلتخم تالیصحت رد دارفا تارمن نیگنایم هسیاقم .9 لودج
 یراد ینعم حطس F هرامآ نیگنایم تالیصحت تاغیلبت عون ریغتم

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت

 یدبلاک

 651/9 ملپید ریز

067/6 531/6 

 190/9 ملپید

 600/9 ملپید قوف

 000/9 یسانشراک

 و دشرا یسانشراک
 رتالاب

170/9 

 ییانعم

 111/9 ملپید ریز

711/6 130/6 

 000/9 ملپید

 567/9 ملپید قوف

 057/9 یسانشراک

 و دشرا یسانشراک
 رتالاب

150/9 

 یدرکلمع

 735/9 ملپید ریز

600/6 600/6 

 715/9 ملپید

 109/9 ملپید قوف

 090/9 یسانشراک

 و دشرا یسانشراک
 رتالاب

905/9 

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم
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 تالیصحت رد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هسیاقم نومزآ یرادینعم حطس ،قوف لودج هب هجوت اب
 هک تسا نیا هدنهد ناشن هک دشابیم 16/6 زا رتشیب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رد هک فلتخم
 .دشابیم ناسکی ابیرقت فلتخم تالیصحت رد دارفا یعامتجا تالماعت نیگنایم

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رد نس هسیاقم
 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم یارب فلتخم نینس رد دارفا تارمن نیگنایم هسیاقم .4 لودج
 یراد ینعم حطس F هرامآ نیگنایم نس تاغیلبت عون ریغتم

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت

 یدبلاک

 097/9 لاس 15 ریز

510/6 501/6 
 670/9 لاس 19 ات 35 نیب

 900/9 لاس 60 ات 09 نیب

 700/9 60 یالاب

 ییانعم

 700/9 لاس 15 ریز

700/6 771/6 
 000/9 لاس 19 ات 35 نیب

 550/9 لاس 60 ات 09 نیب

 767/9 60 یالاب

 یدرکلمع

5 لاس 15 ریز 19/9 

160/6 650/6 
 670/9 لاس 19 ات 35 نیب

 675/9 لاس 60 ات 09 نیب

 700/9 60 یالاب

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 فلتخم نینس رد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هسیاقم نومزآ یرادینعم حطس ،قوف لودج هب هجوت اب
 رد دارفا یعامتجا تالماعت نیگنایم هک تسا نیا هدنهد ناشن هک دشابیم 16/6 زا رتشیب یعامتجا تالماعت رد هک
 .دشابیم ناسکی ابیرقت فلتخم نینس

 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات یسررب
 کت یت نومزآ زا نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات یسررب یارب
 .دوشیم هدافتسا 9 ددع اب یعامتجا تالماعت نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات نازیم هسیاقم یارب یاهنومن

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات هرمن نیگنایم هسیاقم 5 لودج
 رایعم یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم هنومن مجح ریغتم

 یدبلاک لماوع

669 010/9 001/6 696/6 

 نیگنایم فالتخا یرادینعم حطس یدازآ هجرد t هرامآ

00/50 330 666/6 310/6 

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات هرمن ندوب ربارب رب ینبم رفص هیضرف (P<0.05) قوف لودج یرادینعم حطس هب هجوت اب
 نیگنایم دوشیم هدهاشم یفیصوت لودج هدهاشم اب .دوشیم در 9 ددع اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت
 هتفگ هک روطنامه .دشابیم 310/9 ربارب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدبلاک لماوع ریثات هرمن

 لماوع ،ناگدنهد خساپ رظن زا هک تسا نیا هدنهد ناشن ،دشابیم 9 ددع زا شیب نیگنایم هک نیا هب هجوت اب دش
 .دراد یراد ینعم ریثات یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدبلاک



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 450

 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم لماوع ریثات یسررب
-هنومن کت یت نومزآ زا نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم لماوع ریثات یسررب یارب
-یم هدافتسا 9 ددع اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم لماوع ریثات نازیم هسیاقم یارب یا

 .دوش
 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم لماوع ریثات هرمن نیگنایم هسیاقم .1 لودج

 رایعم یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم هنومن مجح ریغتم

 ییانعم لماوع

669 110/9 011/6 516/6 

 نیگنایم فالتخا یرادینعم حطس یدازآ هجرد t هرامآ

957/05 130 666/6 110/6 

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 نازیم رب ییانعم لماوع ریثات هرمن ندوب ربارب رب ینبم رفص هیضرف (P<0.05) قوف لودج یرادینعم حطس هب هجوت اب
 نیگنایم دوشیم هدهاشم یفیصوت لودج هدهاشم اب .دوشیم در 9 ددع اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت
 هتفگ هک روطنامه .دشابیم 110/9 ربارب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم لماوع ریثات هرمن

 لماوع ،ناگدنهد خساپ رظن زا هک تسا نیا هدنهد ناشن ،دشابیم 9 ددع زا شیب نیگنایم هک نیا هب هجوت اب دش
 .دراد یراد ینعم ریثات یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ییانعم
 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ریثات یسررب
 یاهنومن کت یت نومزآ زا نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ریثات یسررب یارب
 .دوشیم هدافتسا 9 ددع اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ریثات نازیم هسیاقم یارب

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ریثات هرمن نیگنایم هسیاقم .7 لودج
 رایعم یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم هنومن مجح ریغتم

 یدرکلمع لماوع

669 150/9 791/6 596/6 

 نیگنایم فالتخا یرادینعم حطس یدازآ هجرد t هرامآ

156/7 130 666/6 150/6 

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 رب یدرکلمع لماوع ریثات هرمن ندوب ربارب رب ینبم رفص هیضرف (P<0.05) قوف لودج یرادینعم حطس هب هجوت اب
 دوشیم هدهاشم یفیصوت لودج هدهاشم اب .دوشیم در 9 ددع اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم
 .دشابیم 150/9 ربارب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ریثات هرمن نیگنایم
-خساپ رظن زا هک تسا نیا هدنهد ناشن ،دشابیم 9 ددع زا شیب نیگنایم هک نیا هب هجوت اب دش هتفگ هک روطنامه
 .دراد یرادینعم ریثات یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع لماوع ،ناگدنهد

 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب یدرکلمع و ییانعم ،یدبلاک لماوع ریثات هسیاقم
 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب راذگ ریثات لماوع هسیاقم .8 لودج

 یراد ینعم حطس نومزآ هرامآ یدازآ هجرد یا هبتر نیگنایم ریغتم

 09/0 یدبلاک لماوع

 69/0 ییانعم لماوع 666/6 099/75 0

 19/5 یدرکلمع لماوع

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم



 550 ...یاقترا رب راذگریثات یرامعم یبایزرا

 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رب رثوم لماوع نایم دوشیم هظحالم قوف نومزآ یرادینعم حطس هجوت اب
 لماوع و ریثات نیرتشیب یدبلاک لماوع ،لماوع نایم زا .(P<0.05) دراد دوجو یرادینعم فالتخا دارفا رظن زا
 .دنتشاد لماوع ریاس اب هسیاقم رد ار ریثات نیرتمک یدرکلمع

 درادناتساریغ بیارض تلاح رد یراتخاس هلداعم هدش شزارب لدم :1 لدم

 
 درادناتسا بیارض تلاح رد یراتخاس هلداعم هدش شزارب لدم :2 لدم

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 هدش داهنشیپ یریگ هزادنا لدم هدش درادناتسا میقتسم ریغ و میقتسم ،لک بیارض :3 لودج

 ینویسرگر یاهریسم
 رثا
 لک

 رثا
 میقتسم

 ریغ رثا
 میقتسم

 6 51/6 51/6 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت «– یدبلاک

 06/6 67/6 07/6 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت «– ییانعم

 16/6 97/6 17/6 یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت «– درکلمع

 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 دوجو 05/6 بیرض اب میقتسم ریسم یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هب یدبلاک نیب 3 لودج هب هجوت اب
 تالماعت هب درکلمع ریغتم زا و 60/6 بیرض اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هب ییانعم نیب و .دراد
 یوگلا شزارب تیافک نییعت تهج دراد دوجو میقتسم تروص هب 73/6 بیرض اب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا
 .تسا هدش هدروآ 65 لودج رد جیاتن .دش هدافتسا شزارب یاهصخاش زا اههداد اب یداهنشیپ

 هدش داهنشیپ یریگ هزادنا لدم یگدنزارب یاه صخاش :11 لودج
 GFI AGFI TLI IFI NFI CFI RMSEA یریگ هزادنا لدم یگدنزارب یاه صخاش

 06/6 33/6 03/6 73/6 73/6 93/6 13/6 یداهنشیپ لدم
 3395،شهوژپ یاه هتفای: عبنم

 رارق یبوخ حطس رد و بولطم رادقم زا رتالاب ضورفم لدم یگدنزارب یاه صخاش یمامت 65 لودج هب هجوت اب
 رد 0 یدازآ هجرد و 01/0 ربارب رئوکسا یاک رادقم اب لدم نیا .تسا لدم بوخ شزارب زا یکاح رادقم نیا هک دنراد
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 جیاتن هب هجوت اب .دراد شزارب ،بولطم لدم اب یداهنشیپ لدم بیترت نیدب .دشاب یم رادانعم P<61/6 حطس
 یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت یاقترا رب راذگریثات یرامعم شقن رب ینبم قیقحت یلصا  هیضرف هدمآ تسد هب
 .دش دییات نارهت رهش بختنم ینوکسم یاه عمتجم یتسیز
 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 یعامنجا و یدرف یاه تساوخ و اه هشیدنا یشخب تایح و روهظ لحم یمومع یاضف کی ناونع هب ،یرهش یاضف
 شقن عماوج یناسنا هعسوت رد لیلد نیمه هب دیاش و تسا یمدآ یکارتشا تاکاردا زکرم نیرتمهم ینعی ،تساه ناسنا
 دیهش ،9 و 0،5نازیول ،یروکف ،رون یاه کرهش یاه عمتجم لماش هعلاطم دروم هدودحم .تساراد ار یتیمهارپ رایسب

 و ریاب تروص هب اه نآ زاب یاضف اه عمتجم نیا رد دش هراشا مه روطنامه و دشاب  یم یقارع دیهش و 0 و 5 نارمچ
 رد دنا هدش کیکفت رتکچوک یاه کولب هب یهاگ و دنرادن یصخشم ییاضف و قیقد زرم و تسا زبس یاضف دقاف

 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رد دناوت یم اه عمتجم نیا فارطا یاضف یاقترا هکیلاح
 دشاب راذگریثات
 هدش لیلحت و هیزجت (....و نوسریپ ) یطابنتسا یاه نومزآ و T نومزآ و spss رازفا مرن زا هدافتسا اب قیقحت جیاتن
 ود رد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هسیاقم نومزآ هک داد ناشن تایضرف نومزآ زا لصاح جیاتن و تسا
 نیا هدنهد ناشن هک دشاب یم 16/6 زا رتشیب یدرکلمع و ییانعم ،یدبلاک لماوع صخاش هس ره یارب درم و نز هورگ
 تالیصحت اب هطبار رد .درادن مه اب ینادنچ فالتخا درم و نز یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت هک تسا
 نیا هدنهد ناشن هک دشاب¬یم 16/6 زا رتشیب هدش رکذ صخاش هس رد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رد
 رد .دشابیم ناسکی ابیرقت فلتخم تالیصحت رد دارفا یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نیگنایم هک تسا
 نیگنایم هک تسا نیا هدنهد ناشن هک دشاب¬یم 16/6 زا رتشیب زین فلتخم نینس رد ییا هسیاقم نومزآ تیاهن
 نومزآ اب هطبار رد و .دشابیم ناسکی ابیرقت فلتخم نینس رد دارفا یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت
 نینکاس یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رب یدرکلمع و ییانعم ،یدبلاک صخاش هس ریثات و تایضرف
 لماوع ،لماوع نایم زا .(P<0.05) دوش یم هظحالم یراد ینعم حطس هجوت اب و دنراد یراد ینعم ریثات عمتجم
 یدرکلمع لماوع و مود هبتر 110/9 رادقم اب ییانعم لماوع ،لوا هبتر رد 010/9 رادقم اب ریثات نیرتشیب یدبلاک
 دراد رارق موس هبتر رد ار 150/9 رادقم اب ریثات نیرتمک
 رب ینتبم یناسنا تالماعت ناکما ینوکسم زاب یاضف رد یطیحم یاه هفلوم هچ» هک شهوژپ شسرپ نیا حیضوت رد
 : هک تسا رکذ هب مزال «دنک یم مهارف ار ناکم اب نانکاس یتسیز یایفارغج
 یصوصخ طیحم زا جورخ زا سپ نانکاس هک تسا یمومع یاه ناکم نیلوا زا یکی ینوکسم یاه عمتجم زاب یاضف

 یگدنلاب و دشر ثعاب دناوت یم و تسا راذگ ریثات نانکاس نهذ و راتفر رد هک یطیحم .دنبای یم روضح نآ رد هناخ
 طیحم یحارط ریثات رب یدییات شهوژپ جیاتن .دوش نانکاس نوگانوگ یاهراتفر داجیا یارب یرتسب و دوش حورو مسج
 و ینمیا ،یمیلقا شیاسآ دننام یراذگ ریثات یاه هفلوم .دشاب یم نارگید اب ناسنا لباقتم طابترا یگنوگچ رد یرامعم
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 نایم اذل .دشاب یم اراد طیحم رد نانکاس روضح رد ار یمهم شقن .میرح و ورملق ،ییارگ تعیبط ،ناملبم ،تینما
 نایم زا .دراد دوجو یراد ینعم طابترا زاب یاضف رد دارفا تالماعت نازیم اب هتفرگ رارق شسرپ دروم یاه هفلوم ریاس
 کی ناونع هب هک ینوکسم یاه عمتجم نایم زاب یاضف رد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رب رثوم لماوع
 صخاش ،یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رب رثوم لماوع نایم ،تسا یصوصخ همین-یمومع همین طیحم
 نیب یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب ار ریثات نیرتمک یدرکلمع صخاش و ریثات نیرتشیب یدبلاک
 نیب تالماعت نازیم دناوت یم لماوع نیا یریگراک هب .تسا هتشاد لماوع ریاس اب هسیاقم رد اضف رد هداد یور یدرف

 .دهد شیازفا ار عمتجم کی نینکاس
 یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت نازیم رب راذگریثات لماوع ،هدش یسررب لماع هس ره ،هدش ناونع جیاتن هب هجوت اب
 اضف حارط ناونع هب رامعم شقن رب یدبلاک لماوع ندوب گنررپ اذل .دنتسه ینوکسم یاه عمتجم زاب یاضف رد یتسیز
 یدنمتیاضر سح و تالماعت یاقترا هب رجنم اضف یحارط رد اه یگژیو نیا هب هجوت اب ناحارط و دنک یم دیکات

 هب .تسا یراتفر یاه یگژیو زا یرایسب یریگ لکش یارب یرتسب ،ینوکسم یاه عمتجم زاب یاضف .دندرگ نانکاس
 فرگش یا هنوگ هب اه تساخرب و تسشن و اه شرگن زرط یتح و قیالس ،تاداع ،فطاوع زا یرایسب رگید یترابع
 یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رد رثؤم لماوع هب نتخادرپ و یرامعم عوضوم هب هجوت .دریذپ یم ریثات طیحم زا
 یدایز هزادنا ات تالماعت یاقترا تهج رد اه نامتخاس نیب زاب یاضف یطیحم تیفیک شیازفا و زاب یاضف رد یتسیز
 نیمات ،بسانم ناملبم یحارط و ییامناج اب حارط هک دشاب یا هنوگ هب دیاب عمتجم یحارط اذل .دوش یم ریذپناکما
 سایقم نتفرگ رظنرد و زبس یاضف هب هجوت ،دوش ظفح نانکاس ورملق و میرح هک ییاهاضف داجیا ،یمیلقا شیاسآ
 لیلد هب .دنک کمک عمتجم زاب یاضف رد دارفا تالماعت یاقترا هب هدش ناونع یاه هفلوم ریاس و تینما و یناسنا
 ققحم یلصا هجوت ،یعامتجا و یناسنا یاه هفلوم هب هجوت نمض ،یرامعم شناد هب نآ یگتسباو و شهوژپ تیهام
 یسانشناور و یسانش هعماج مولع زا هتساخرب یاه هفلوم هک اسب هچ ،هتشگ ییاضف و یدبلاک یاه یگژیو هب فوطعم
 و یناهج عبانم رثکا رد .دشاب هتشاد یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت رب یرایسب ریثات ییایفارغج یاضف و
 نیا رد اما ،تساه هلحم ای نالک حطس هب فوطعم یتسیز یایفارغج رب ینتبم یناسنا تالماعت دوجوم یلخاد
 یدودح ات اما درادن دوجو دشاب هتشاد میمعت تیلباق هک یحطس رد تالماعت یسررب هرابرد هدشرشتنم ینتم صوصخ
 ندنورهش یراتفر یگژیو رب نآ ریثات و یرهش تفاب و ینوکسم اه عمتجم یرامعم نیب هطبار هنیمز رد تاقیقحت اب
 و یناحبس ؛(1395)ناراکمه و دنبریت ؛(1395)ناراکمه و هداز یناسارخ ؛(3395)ناراکمه و دمتعم هب ناوتیم
395)درف هداز هلادبع ؛(3395)ناراکمه و نونرب ؛(1395)ناراکمه و داژنون ؛(1395)ناراکمه  و ناضمرروپ ؛(1
 .درک هراشا (1395)ناراکمه و ییوکسا ؛(7395)ناراکمه

 عبانم
 ی هعلاطم اب یفیک لیلحت کی زا ییاهسرد؛هلحم زرم ینهذ-ینیع داعبا ییاسانش .(3395) .هدازآ 8یغارچهاش 8رصان 8یتارب 8هدیحو 8نونرب

 .993-979 ,(2-3)10 ,(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .زیربت رهش تالحم زا هنومن ود
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 تعنص هعسوت یاتسار رد یخیرات – یگنهرف یاهاضف یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت .(1395) .هنامس 8ناقهد 8اتیزآ 8ییوکسا یلالب
 ,(1-1)10 یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .هیمورا ناتسرهش یگنهرف و یخیرات ثاریم یدروم هعلاطم اب یرهش یرگشدرگ

377-396. 
 .05-5 :5 ،رهش نامرآ هلجم .یرهش یحارط دنیارف رد یحارط یاهامنهار هاگیاج .9560.ریما ،شنم ابیکش ؛یفطصم ،رفدازهب
 .31-51 :55 ،ابیز یاهرنه هلجم .یرهش یاضف یاوتحم کرد .0660.اضردیمح ،یسراپ
 رد یرهش تیریدم یاه هفلوم شقن یسررب .(1397) .نسح دمحم 8یمان 8دیعس 8یچ هویگ 8اضرمالغ 8یدنهدیب یبن 8میهاربا 8ناضمرروپ

 .434-427 ,(4)8 ,(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .نارهت رهش 1 هقطنم یدروم هعلاطم –رهش یدبلاک شرتسگ
 هعلاطم) یرهش یاهاضف هب یعامتجا یشخب تیوه رد کدوک یاه  کراپ شقن .(1395) .رحس 8یراینمهب 8مالسا 8نایتاجن 8دیجم 8دنبریت

 .121-113 ,(2)6 ,(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .(جوسای رهش ییامنهار هلحم کراپ :یدروم
 هعلاطم) یرهش یمومع یاهاضف تیفیک یقیبطت هسیاقم .3560.فاجنریم ،یوسوم ،یدهم ،ینموم ،دیمح ،یرباص ،شونرف ،هداز یناسارخ

 171-101 هحفص 09 لایرس هرامش - 1 هرامش ،3 هرود ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ییایفارغج همانلصف ،(ناهفصا 0 و 5 هقطنم یدروم
 ،یرتکد همان نایاپ ،(اهرهش یدورو یدابم) یرهش هتفر تسد زا یاهاضف یایحا یاهرایعم و لوصا نییبت ،6395 ،اضردمحم ،یبیطخ

 .نارهت تاقیقحت و مولع هاگشناد

 داعبا و رصانع و هداد حیضوت ار ناکم هب یگتسبلد لدم .3660.میرم ،نایچخرچ و روصنم ،مدقم یرهپس ؛یداهلادبع دیس ،روپ شناد
 .11-79 :19 ،یرهش یزیر همانرب و یرامعم - ابیز یاهرنه هلجم .دینک هعلاطم ار نآ فلتخم

 رد دنلب زاس و تخاس ییاضف یوگلا لیلحت و هیزجت ،نکسم هوبنا زاس و تخاس یسانش بیسآ .7660.یمیش ،نادادح ؛یبتجم ،نایعیفر
 .065-765 :11 ،یدابآ همانلصف .نارهت قطانم

 یرهش تیوه رد راذگرثا یرهش یاهاضف یدنب تیولوا .(1398) .ایند 8یریعم 8یفطصم 8رف ینیهاش 8میرم 8هدازدنوناریب 8تخبون 8یناحبس
 .507-495 ,(3)9 ,(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .) درجورب رهش :یدروم هعلاطم (هرایعم دنچ یاه لدم زا هدافتسا اب

 همانلصف ،یعامتجا تالماعت تیوقت یارب هلحم زکرم یخیرات تفاب یزاسزاب و تمرم .0560.یبتجم ،ینامداش ،اضریلع ،درف هداز هللادبع
 .31-97 تاحفص ،00 لایرس هرامش - 0 هرامش ،0 هرود ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ییایفارغج

 .یگتسبلد سح داجیا رد زاب یاضف یحارط ریثأت .2012.؛اضریلع ،رف ینیع ؛ادن دیس ،هداز یضاق

 .رهش تیوه هلجم ،یعامتجا تالماعت اقترا یارب یرهش یاضف یحارط ،9560 و 0560 :دمحم ،هداز یقن ،میرم ،یلوفزدربملق

 .نارهت هاگشناد ،نارهت ،نیسح دیس ،ینیرحب :مجرتم ،اه یحارط و اه هیور یسانش عون ،یرهش یحارط .7660.ناج ،گنل
 یاه هنیمز رد یعامتجا تالماعت ققحت ،یرهش یمومع یاهاضف .0560.یبتجم نایعیفر ،دماح مدقم ،میرم یمیظع ،دومحم یدمحم

 .15-10 :0 ،ناریا یرامعم و تمرم هلجم ،یخیرات
 .یرهش شزادرپ و یزیر همانرب تکرش :نارهت .نایرون داشرف .رهش یصوصخ و یمومع یاهاضف .1660.یلع ،روپ یندم
 و یتنس یرهش یاضف یدروم هعلاطم) تاعالطا رصع رد ناکم یانعم کاردا یبایزرا .2019 .دیمح ،یرباص ،ماهلا ،یمظان ،سگرن ،داژنون

 .051-561 تاحفص ،79 لایرس هرامش - 0 هرامش ،65 هرود ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ییایفارغج همانلصف ،(ناهفصا رد نردم
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