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  یدرگ تعیبط رد تکراشم هزیگنا هسیاقم یسررب
 تغارف تاقوا یاه تیلاعف رد نادرم و نانز نیب

 1یداوس یدهم

 ناریا ،مشب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،مشب دحاو ،یشزرو تیریدم رایداتسا

 14/1/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   96/1/2391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
    ههترادرپ تهغارف تاهقوا یاه تیلاعف رد هدننک تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ تعیبط رد تکراشم هایگنا هسیاقم هب رضاح  هوهپ
      لهباق دادهعت ههب قهیقحت یراهمن  ههنومن . دهشاب ی هم یا هسیاقم – یلع  ون زا و یدربراک یقیقحت ،فده ساسارب رضاح  هوهپ .تسا
    تهیاهن رد دندهش هداد تکرهش  هوهپ رد و باختنا بسانتم یا هقبط یفداصت یریگ هنومن شور هب هک دش هبساحم رفن 312 تیافک
   تکراهشم هاهیگنا یلاوس 19 همانشسرپ لماش  هوهپ نیا راابا .تفرگ رارق یرادرب هرهب دروم و دیدرگ عیزوت اه نن نایم همان  سرپ
 تندویتسا -T نومزن ینعی لقتسم هنومن ود هسیاقم نومزن زا اه هداد لیلحت و هیاجت روظنم هب .دش یرون عمج و عیزوت (1112) لیگ
  یدرهگ تعیبط رد تکراشم هایگنا نیب ،هک داد ناشن قیقحت یاه هیضرف یسررب .دیدرگ هدافتسا (ANOVA) اونن نومزن و لقتسم
            و  یرهفت هاهیگنا ،ییوهج دهنویپ هاهیگنا) تکراهشم هاهیگنا داهعبا نیهب نیهنچمه .درادهن دوجو راد ینعم توافت ناگدننک تکرش نیب
    نیهب اهما .درادهن دوجو راد ینعم توافت ناگدننک تکرش نیب یدرگ تعیبط رد (اه تراهم یریگدای و یبلط تباقر هایگنا ،یمرگرس
   ،تهشاد دوهجو راد    یهنعم تواهفت یدرهگ تعیبط یاه تیلاعف رد هدننک تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ تعیبط رد ینوریب یاه هایگنا
  .درک دیئات ار قوف جیاتن این هفرطکی سنایراو نومزن جیاتن
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 همدقم
 دیزم ،بولیم نارذگ تهج یزاس هنیمز یان م رب تغارف تابوا صوصخرد ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف تسایس
  و دووایه  راظن زا ا(06 ،0391  ،یداواس ) تاسا   یگدانز تاابوا یزاسروراب و یلمع و یرکف تیاده و نآ هدنزاس و
  مااجنا و یراک تابوا زا سپ هک یرایتخا تابوا ینعی افظومریغ تابوا زا تسترا ع تغارف تابوا (1131) ناراکمه
  فراص ار نآ دراد  تاسود  هاک یلکش ره هب ی سن یدازآ اب دناوت یم صخش و دنام یم یباب شاعم رارما هب طوبرم روما
 و  تاسا هتفرگ رارب حیرزت فیدر رد و هتشاد هژیو یلحم ،تغارف تابوا یدنب میسقت رد یدرگ تعی ط ،نیب نیا رد دنک
 نیا فده ادنراد طلست راک دنیارف رب یا هزادنا ات ناگدننک تکرش نآ رد هک تسا تغارف تابوا هبرجت لاعف دیلوت لماش
 ا(16 ،0391، یداواس)  داشاب یم یحیرزت و یعامتجا یاه تیلاعف رد هنادازآ تکرش و جرزت ،رییغت ،شمارآ ینامز هرود
           ناامز و یعاامتجا و یاگنهرف لااعف تکرااشم ،هایحور تایوقت ،اهدادعتاسا ییافوکاش و داشر نامز ،تغارف نامز
    یاناور و یراکف یگتاسخ عفر و ییاراک ،توارط ،یباداش ،رادیاپ طاشن بسک بجوم لاح نیع رد ؛تسا یزاسدوخ
  بوالیم فادها هب لین ىارب تسا ىرازبا ،تغارف تابوا (9391) یناسحا هاگن زا اددرگ یم یعمج و یدرف یگدنز رد
  داید  ااب  اای و  یاشزومآ  اای  شاخب مارآ  ،یناامرد نوچ ت ثم ىتاحالیصا اب بلغا هجیتن رد و ىعامتجا هدش هتفریذپ و
  ناداب ات تغارف تابوا تیمها اددرگ ىم فیصوت ىعامتجا لرتنک ای هدنیالاپ ،ینار ج ریظن ىتاحالیصا اب رت هنارگن ىزنم
     و شزوامآ ،هداونااخ ،بهذام ،دااصتبا ،تسایس یلصا داهن شش زا یا هعماج ره دنراد هدیقع نادنمشیدنا هک تساج
    دراکلمع ،ااهداهن نایا زا کی ره درکلمع رد لکشم ای صقن و دوش یم لیکشت یحیرزت و یتغارف یاهداهن و شرورپ
 ا(00 ،6391 ،یدسا) داد دهاوخ رارب ریثأت تحت ار هعماج لک درکلمع ،هجیتن رد و اهداهن ریاس
 تابوا نارذگ هویش ،فرژ هاگن کی رد دراد طا ترا دارفا یگدنز یگنهرف و یعامتجا یاه هنیمز اب بلغا تغارف تابوا
  یاحیرزت یاه تیلاعف ،تعی ط رد یرگشدرگ ،اه یزاب اتسا یگدنز رد اهنآ شنم و اهشزرا زا یباتزاب تلم کی تغارف
      تمالاس و راتخااس یاهد لکاش هاب ، دانزادرپ ی ام  ااه نآ   هاب تاغارف تابوا رد هعماج دارفا هک یهورگ یاه همانرب و
  تاغارف رد  ااه ی ربارباان و اه ینوگمهان هب یعامتجا تامیسقت فلتخم لماوع ادنک یم کمک اهتلم و عماوج ،اه هداوناخ
  و تاغارف     تاابوا عباانم هاب یاسرتسد ،دازآ تبو هب یسرتسد ،دمآرد یاهرباربان لماش یدنب میسقت نیا دوش یم رجنم
   نایا اتاسا  فالتخم ناگدننک تکرش یارب تیلاعف موهزم و حیحص راتفر موهزم زا تشادرب رد ،یگنهرف یاه یرباربان
 ،9391  ،یاملید)  ددراگ یم لید ت تغارف تابوا یارب اه تصرف و اه تیدودحم زا یعی ط یاه یرباربان و اه ینوگمهان
  تکرااشم دراوم یخرب رد ادراد رارب زین تیلاعف دوخ تیهام ریثأت تحت ،تغارف تابوا یاه تیلاعف رد تکراشم ا(10
        دااجیا ،ینداب یگداامآ ،تذال نواچ یازلتخم لایالد اب دارفا ادشاب طوبرم یدرف عفانم زا یا هعومجم هب تسا نکمم
       رد نتاسیز و یگدانز یاهرااشف زا راراف ،ناراگید ااب طا ترا ،یژرنا بسک ،شمارآ ساسحا ،یرترب ساسحا ،شلاچ
    تکراش یدروان هواک ،یراوس هخرچود ،دیرخ نکاما زا دیدزاب ،یدرگ تعی ط نوچ یتوازتم یاه تیلاعف رد ،تعی ط
  یبااختنا تیلاعف عون رب یراوشد و هبرجت ،تراهم حیس هلمج زا تیلاعف دوخ هب طوبرم لماوع تزگ ناوت یم ادننک یم
   و یلغاش هاهجو ،فلتخم یگدنز یاه ک س و اهدمآ رد اب دارفا ا(69 ،0391 ،یداوس) تسا راذگرثا تغارف تابوا رد
 لالخ رد یگدنز یاه ک س هک ینعم نیا هب ،دنراد یتوازتم یاه باختنا ناش یتغارف یاه تیلاعف شنیزگ رد تالیصحت
  داناوت ی امن  یگدانز ک س هک انعم نیا هب ادوش یم هتفرگ دای صخشم هق ط و بسانم تیعبوم هب هجوت اب یدرف هبرجت
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        راکاشآ رواط هاب دراد دواجو تاغارف تاابوا نارذاگ هویش رد یتیسنج یاه توازت رب ین م یکرادم ادوش یرادیرخ
   نیاب یداایز یاه توازت ،نانز ات تسا نادرم یارب رتشیب ینار لی موتا و یدرون هوک ،یدرگ تعی ط لی ب زا اه تصرف
   شاقن نداش یعامتجا هب راد انعم یاه توازت رثکا ادراد دوجو یعامتجا یاهراتفر و اه تیلاعف رد نانز و نادرم روضح
      ًااراثکا ناانز هاک یلااح رد ،دانهد ماجنا ار یریگیهام و ،ندرک راکش رتشی ب دنراد لیامت نادرم ادوش یم طوبرم یسنج
    ناانز ًاالاامتحا هاک یلاح رد ادنور یم هناخ هوهب هب رتشیب نادرم ،دنراد تسود ار یننزت و ک س هعلایم و ندرک دیرخ
   هانانز و هانادرم یاه تیلاعف عاونا رد هک ییاه توازت و اه هباشت زا رت مهم ا(4391 ،یحاتف) دننک یم بانتجا نآ زا ًاالماک
     عاوانا زا یاخرب شریذاپ ،یکدواک هرود زا ادنا هتفرگ لکش نآ ریثأت تحت اه توازت نیا هک تسا یدنیارف ،دراد دوجو
    رد ناانز یعاامتجا شاقن ادننک یم رییغت نس شیازفا اب فیراعت نیا ادنوش یم فیرعت سنج کی یارب طقف اه تیلاعف
 ا(02 ،6391  ،یداسا) تسا تغارف تابوا یاه تیلاعف رد نانآ تکراشم یاه تیدودحم زا رگید یکی هداوناخ و هناخ
  نایا زا  دواخ  زایهجت اب دنا هتسناوت هک ییاهروشک و دشاب یم ایند یداصتبا قنور رپ یاهشخب زا یکی یرگشدرگ تعنص
      ااب یرگاشدرگ هداینت ماه رد طاباور تیمها ادنا هدش رادروخرب یداصتبا دش ر زا زین نازیم نامه هب دنرب هرهب تعنص
 ا(946 ،1391   ،نارااکمه و یداواس ) دنزااس یم راکشآ شیپ زا شیب ار ناهج داصتبا ییایوپ و یللملا نیب یاه تسایس
  رد یرگاشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس و یرگشدرگ دصاقم دادعت شیازفا ،یرگشدرگ یناهج نامزاس شرازگ قبایم
     دااجیا و لغاش قالخ باجوم اریز ،تسا هدش لید ت یعامتجا -یداصتبا تفرشیپ رد یدیلک یلماع هب ناهج رسارس
  لاکاشا  هاب  هاک  تاسا یشخبارف و هدرتسگ یتیلاعف یرگشدرگ ادوش یم اه تخاسریز هعسوت و یتارداص دمآرد ،اهداهن
  ینااهج    نامزااس دایدج شرازاگ  سااسا رب نیننمه .دریگ یم تروص یللملا نیب و یلم ،یا هقینم حویس رد نوگانوگ
   رازن دراایلیم 2/1  هاب 4646  لااس رد   و دراد داشر داصرد 9/0  هنایلااس ناهج نارگشدرگ دادعت (WTO) 1یرگشدرگ
  رالد نوایلیرت 6 هب و دراد دشر دصرد 0/2 لاس ره رد ناهج رساترس رد نارگشدرگ یاه هنیزه نامز نیمه رد دسر یم
  باذاج قطانم زا رادید ناهاوخ ،تعی ط ناراد تسود زا یرایسب هزورما ا(4146 ،یرگشدرگ یناهج نامزاس) دسر یم
   ادواش مادابا هنیمز نیا رد رگشدرگ بذج و اهدو مک عفر صوصخ رد حیحص یزیر همانرب اب دیاب هک دنشاب یم یعی ط
 یریگدای و تعی ط كرد و هبرجت رب نآ یلصا زکرمت هک تسا تعی ط رب ینت م یدرگناهج رادیاپ لکش یدرگ تعی ط
    عاماوج یاراب نآ عفاانم   و زیچاان نآ زا لاصاح یزنم یاهدمایپ هک تسا یا هنوگ هب نآ تیریدم و دشاب یم نآ هرابرد
   رظاانم هاک تسا یرگشدرگ تعنص رد نیون یشیارگ 6تعی ط یرگشدرگ ا(311 ،0191 ،راودیما) دشاب یم دایز یلحم
 ایسب یعی ط هبذاج رظن زا ناریا روشک ادنشابیم یرگشدرگ زا عون نیا رد رگشدرگ بذج یاهنوناک زا تعی ط یا یز
 تیمها زئاح یاه بالات دوجو ادیآ یمرامش هب یرگشدرگ تعنص شخب نیرت مهم یدرگ تعی ط هزورما و تسا ینغ ر
 ی ااه  هانوگ   داایز رایاسب عونت و هتفرگ مان نوکسم هرک هاگ هریخذ هک هدش تظازح قطانم و یلم یاه كراپ ،یللملا نیب
 تعی ط یرگشدرگ دعتسم قطانم تخانش .تسا رادروخرب ییالاب رایسب یمسیروتوکا یاه لیسناتپ زا یروناج و یهایگ
 رد یحیرزت یاه تیلاعف هب نادنم هبالع و تسیز طیحم نارادتسود و نادرگ تعی ط روضح تهج قیبد یزیرهمانرب و

                                                                                                                                                               
1 World Tourism Organization 
2 Ecotourism 



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 83

 و یناسنا عماوج یگدنز حیس یاقترا ،رادیاپ هعسوت رد یساسا یشقن ،شخب رثا راکهار و رازبا کی ناونع هب قطانم نیا
 ا(201 ،63،ینیسح هاش) دیامن ازیا یعی ط لداعت ظزح
 و  تذال  سااسحا  ،طااشن   باسک داننام  یتواازتم یاه هزیگنا اب دارفا هک دهد یم ناشن ناریا رد فلتخم تاقیقحت جیاتن
 ا(1191   ،داژان ینااضمر) دننک یم تکرش یدرگ تعی ط رد یتمالس ظزح و ندش رغال و یباداش و یرامیب زا یریگشیپ
 رد  تکراش  یاراب  ایلارتاسا  لااسگرزب دارفا رد ار ینامسج یگدامآ و یتمالس ظزح ةزیگنا زین ،(0446)1ناراکمه و تلک
 یاه تیلاعف رد هدننک تکرش ناناوج ،(1446)6زتلاف و تیم نیننمه ادننک یم یفرعم یرگشدرگ و یحیرزت یاه تیلاعف
  مواهزم ادراد رارب تیولوا رد تبابر و ینامسج یگدامآ تراهم ۀعسوت هورگ ود ره رد هک دنداد ناشن یتبابر و یحیرزت
 ،9 هزایگنا ا(1391   ،قلآدامحم و یرماعدیاس) تسا یناسنا هیامرس تیریدم رد یساسا میهازم و تاعوضوم زا شزیگنا
 رد ،دننک یم کیرحت ار صخشراتفر هک دنتسه یلماوع و ،دنک یم لمع هب راداو ار هدنز دوجوم هک یگتخیگنا زا یتلاح
  رااک ماجنا هدارا ظاحل زا هکلب راک ماجنا ییاناوت ظاحل زا اهنت هن دارفا ادنزاس یم گنهامه و دنهد یم قوس نیعم تهج
  هزایگنا ،0 یانورد هزیگنا :لماش ار هزیگنا داعبا (4446 ،نایار و یسد) یرگ میمصتدوخ هیرظن ادنراد توازت شزیگنا ای
       و ندراب تذال رطااخ هاب ار تایلاعف کای درف نآ رد هک تسا یراتفر ینورد هزیگنا ادناد یم 2یگزیگنا یب و 1ینوریب
  یانوریب ی ااه  شادااپ    تافایرد رواظنم هاب درف طسوت لمع کی ماجنا ینوریب هزیگنا رد ادهد یم ماجنا ینورد تیاضر
  دانیب ی امن یگتسباو نآ هجیتن و دراد ار نآ ماجنا دصب هک یلمع نیب درف هک دهد یم یور ینامز یگزیگنا یب اما ،تسا
  تکرااشم  ااب  ط ترام   یاشزیگنا لاماوع یا  هاعلایم رد ،(3446)0تاپ و رزیپ ا(6391 ،یتمکح و ینافرع ،راهب ینا عش)
 ی ااه  تایلاعف رد  تکرااشم  یاشزیگنا  لاماوع نیب هک داد ناشن اه نآ قیقحت یاه هتفای ادندرک یسررب ار یحیرزت تیلاعف
 نارسپ رد اه توازت نیا هک دوب یلاح رد نیا ادشن هدهاشم یرادانعم ۀیبار نانز تیلاعف حیس و یدرگ تعی ط ،یحیرزت
 و     سیتوگااناپ اداد نااشن ار یراداانعم تواازت نارسپ اب نارتخد تکراشم یشزیگنا لماوع ،رگید یوس زا ادوب رادانعم
  یدراگ تعی ط رد هدننک تکرش دارفا نیب رد فده یریگوس و یشزیگنا لماوع طباور یسررب رد ،(3446)1سیداراهاز
 ی ااه  هازلؤم زا) ی ژرانا ییاهر ،تیعبوم و ماقم ،یبای تسود یاه هزلؤم نیب هک یروط هب ،دندرک رکذ ار یتوازتم جیاتن
  باسک (4146)3ن   یال یاکیو اداشن هدهاشم یرادانعم هیبار یزوریپ هب لیم یاه هزلؤم اب (یشزرو تکراشم یاه هزیگنا
       راگید هداش مااجنا تااقیقحت هاجوت ااب ادناد یم یحیرزت یاه تیلاعف یلصا هزیگنا ار مادنا بسانت و یباداش ،یتمالس
      و یلغاش طاباور دوا هب ،طااشن و تذال ،ینامسج یگدامآ ،یتمالس بسک فلتخم دارفا نایم ار یدرگ تعی ط هزیگنا
   رد هاک تاسا یراتفر ینورد هزیگنا ا(201 ،6391،ینیسح هاش) دندرک شرازگ یتخانشا یز و یعامتجا لماعت ،یگدنز
   طاسوت لامع کی ماجنا ینوریب هزیگنا رد ادهد یم ماجنا ینورد تیاضر و ندرب تذل رطاخ هب ار تیلاعف کی درف نآ
   مااجنا داصب هک یلمع نیب درف هک دهد یم یور ینامز یگزیگنا یب اما ،تسا ینوریب یاه شاداپ تفایرد روظنم هب درف

                                                                                                                                                               
1 Colat 
2 Meat & Faltez 
3 Motive 
4 Enternal Motivation 
5 External Motivation 
6 Amotive 
7 Peiffer & Pate 
8 Panagiotis, Zahariadis 
9 Vicky- Lynn 
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 زین دنمفده شنک یعون ار تکراشم هزیگنا ا(6391 ،ناراکمه و راهب ینا عش) دنیب یمن یگتسباو نآ هجیتن و دراد ار نآ
      و نیایعت شیاپ زا و نیاعم فاداها هاب لین تهج رد وا یعامتجا طیحم و رگشنک نیب یلماعت دنیارف رد هک ،دنا هتسناد
  یرگاشدرگ رد  تکرااشم  یااه هزیگنا و اه فده تخانش ا(4391 ،ناراکمه و یزیزع) دنک یم ادیپ دومن ،هدش فیرعت
 و  هاعماج یمومع گنهرف و تشادهب دشر صوصخب اتسا هتفرگ رارب ناراکردنا تسد و ناققحم هجوت دروم ،تعی ط
  مدرام  موامع ندروآ یور بجوم ،یتسردنت رد یدرگ تعی ط و یحیرزت یاه تیلاعف تاریثأت زا مدرم نوزفازور یهاگآ
   هزایگنا شیازافا ،تعی ط یرگشدرگ رتشیب هچ ره شرتسگ و دشر یارب لیلد نیمه هب اتسا هدش اه تیلاعف هنوگنیا هب
  یعاامتجا و یداصتبا ،یتمالس فادها هب ندیسر رد نآ یاه تیزم نتفرگ رظن رد و تعی ط رد روضح زا دارفا تکراشم
  ناانز و نادرم رد یدرگ تعی ط رد تکراشم هزیگنا نیب ایآ هک تسا نیا رضاح شهوژپ یلصا لاؤس نیاربانب ادشاب یم
 ؟ریخ ای ؟دراد دوجو توازت زاریش رهش
 قیقحت شور
    سااسا راب تااقیقحت  یدانب هتسد رظن زا و یدربراک ،قیقحت فده ساسارب دشاب یم یشیامیپ یزیصوت رضاح شهوژپ
  ود تواازت یسررب فده هکنیا لیلد هب و ،تسا یعیقم عون زا زین ینامز رایعم ظاحل زا ادشاب یم ینادیم عون زا ،ناکم
     قایقحت نایا یراامآ هاعماج ا داشاب ی ام یا هسیاقم – یلع عون زا ،تسا یدرگ تعی ط رد تکراشم نازیم رد تیسنج
    هاعماج داداعت سااسارب نارکوک لومرف زا هدازتسا اب هک دندوب زاریش رهش یعی ط یاهاضف نارگشدرگ و نادرگ تعی ط
   شهوژاپ رد و بااختنا بسانتم یا هق ط یفداصت یریگ هنومن شور هب هک دش ه ساحم رزن 316 اب ربارب یا هنومن فده
  هدازتاسا ،(4446 ) لایگ 1 تکرااشم هزیگنا همانشسرپ زا ناراکشزرو تکراشم هزیگنا شجنس تهج ادندش هداد تکرش
  یالیخ)  کای هنماد زا ترکیل یشزرا جنپ سایقم زا هدازتسا اب یندومزآ هک دشاب یم لاؤس 49 یاراد همانشسرپ نیا ،دش
  واج)  ساایقم  هدراخ 1  زا هماناشسرپ نیا ،دش هدازتسا تالاؤس هب ییوگخساپ یارب (تیمها نودب) جنپ ات (تسا مهم
   اتاسا هداش لیکشت (اه تراهم یریگدای ،ی لط تبابر ای یگتخیگنارب ،ینوریب یاه هزیگنا ،یمرگرس و حیرزت ،یهورگ
 ،(6391) ی اهلا   تامعن و نایظزحتاسم ادنا هدرک دییأت ،(1191) ناراکمه و هداز عیزش ار همانشسرپ نیا ییایاپ و ییاور
   قا ط نیاننمه ادندرک شرازگ 01/4 اب ربارب ار ییایاپ و دندرک هدازتسا خا نورک یازلآ بیرض زا ییایاپ ه ساحم تهج
  خاا ن   ورک یاازلآ قایرط زا یانورد یناس مه شور هب نآ داعبا و یلصا ریغتم ییایاپ رضاح شهوژپ رد (1-9) لودج
 ادشاب یم همانشسرپ نیا یارب یلو ب لباب ییایاپ هدنهد ناشن نآ نازیم هک هدش ه ساحم
 خا نورک یازلآ بیرض ساسا رب همانشسرپ داعبا ییایاپ نازیم (1) لودج

 خا نورک یازلآ بیرض تالاؤس اه هزلؤم
 140/4 2-1 یهورگ راک ای ییوج دنویپ
 610/4 61-0 یمرگرس و حیرزت
 210/4 46-91 ینوریب یاه هزیگنا
 120/4 16-16 ی لط تبابر ای یگتخیگنارب
 300/4 49-26 اه تراهم یریگدای
 301/4 لک

 
                                                                                                                                                               

1 Participation motivation questionnaire 
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 یزی اصوت    راامآ لمااش یراامآ ی ااه شور     زا هدازتاسا ااب هماناشسرپ قایرط زا تاعالطا یروآ عمج و یسررب زا سپ
  تندویتاسا -T  نوامزآ    یانعی لقتاسم هانومن ود هسیاقم نومزآ و (رایعم فارحنا و نیگنایم ،یناوارف دصرد ،یناوارف)
    مران زا هدازتاسا ااب  ااه هداد زیلانآ ادیدرگ هدازتسا قیقحت نیا یاه هیضرف نومزآ یارب (ANOVA) اونآ نومزآ و لقتسم
 اتفرگ ماجنا SPSS18 رازفا
 قیقحت یاه هتفاي و جياتن
 اتسا هدش هدروآ (6) هرامش لودج رد شهوژپ یرامآ هنومن یدرف یاهیگژیو فیصوت جیاتن

 یرامآ هنومن یدرف یاهیگژيو فیصوت :(2) لودج
 عومجم هزلؤم  هصخشم

 لاغتشا
  راکیب لغاش  

 رزن 316

 یناوارف
 

40 311  
  0/60 9/06 دصرد

 تیسنج
  درم نز  
 یناوارف

 
491 361  

  2/30 0/41 دصرد

 لهأت
  درجم لهأتم  
 یناوارف

 
10 116  

  11/11 11/10 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

    و حیرازت هزایگنا ،ییواج دنویپ هزیگنا) نآ داعبا و تکراشم هزیگنا یزیصوت یاه صخاش ریداقم (9) هرامش لودج رد
 اتسا هدش هدروآ (اه تراهم یریگدای هزیگنا و ی لط تبابر هزیگنا ،ینوریب یاه هزیگنا ،یمرگرس
 (n=316) قیقحت یاهریغتم یمک فیصوت یاه صخاش ریداقم (9) لودج

 هنیشیب هنیمک یگدیشک یگلوچ رایعم فارحنا نیگنایم داعبا ریغتم

 تکراشم هزیگنا

 1 1 996/4 -/111 494/1 93/9 ییوج دنویپ هزیگنا
 1 1 060/4 -464/1 133/4 24/0 یمرگرس و حیرزت هزیگنا
 1 1 311/4 -143/4 964/1 13/9 ینوریب یاه هزیگنا
 1 1 031/1 -616/1 041/4 96/0 ی لط تبابر هزیگنا
 1 1 110/4 -119/4 119/1 31/9 اه تراهم یریگدای هزیگنا

 1 1 111/4 022/4 24/1 42/9 لک

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  ،یانوریب ی ااه هز ایگنا  ،یمرگراس و حیرزت هزیگنا ،ییوج دنویپ هزیگنا) تکراشم هزیگنا ندوب لامرن ،رف یسررب یارب
 اتسا هدش هدازتسا یا هنومن کی فنریمسا -فوروگوملوک نومزآ زا (اه تراهم یریگدای هزیگنا و ی لط تبابر هزیگنا
   نایا جیااتن ا(P>14/4)  ددراگ ی ام  دایئات نآ داعبا و یلصا ریغتم یارب ندوب لامرن ،رف هک تسا نآ هدنهد ناشن جیاتن
   هدازتاسا قایقحت یاه هیضرف لیلحت تهج کیرتماراپ یاه نومزآ زا ناوت یم اذل اتسا هدش هدروآ (0) لودج رد نومزآ
 ادرک

 اه هداد عيزوت ندوب لامرن يسررب یارب فنریمسا -فورگوملوک نومزآ جياتن (3) لودج
 اه تراهم یریگدای ی لط تبابر ینوریب هزیگنا یمرگرس و حیرزت ییوج دنویپ 
Z 446/1 020/1 604/1 200/4 911/4 فونریمسا -فورگوملاک 
 11/4 13/4 66/4 11/4 20/4 (هیوس کی) یراد ینعم دح

  راد ینعم 14/4 حیس رد*                                               
 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
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 نانز و نادرم نیب رد یدرگ تعی ط رد نآ داعبا و تکراشم هزیگنا نیب لقتسم یت نومزآ هرامآ (1) هرامش لودج رد
 اتسا هدش هدروآ یدرگ تعی ط یاه تیلاعف رد هدننک تکرش

 یدرگ تعیبط رد نآ داعبا و تکراشم هزیگنا نیب توافت لقتسم يت نومزآ هرامآ (5) لودج
 هااااااجرد سنایراو t یراد ینعم حیس

 یدازآ

 ریغتم هورگ دادعت نیگنایم رایعم فارحنا

20/4 649/4- 064/4 016 
 

 تکراشم هزیگنا درم 361 00/661 02/11

 نز 491 19/961 00/01
 هزیگنا درم 361 22/96 23/9 016 692/4 223/4 99/4

 نز 491 61/96 64/1  ییوجدنویپ
 یمرگرس و حیرزت هزیگنا درم 361 01/16 19/9 016 161/4 -101/1 06/4

 نز 491 14/26 46/9 
 ینوریب یاه هزیگنا درم 361 42/69 33/0 016 234/4 -011/6 94/4

 نز 491 13/99 01/1 
 ی لط تبابر هزیگنا درم 361 12/31 00/9 016 1444/4 190/4 22/4

 نز 491 10/31 01/9 
 اه تراهم یریگداي هزیگنا درم 361 42/69 33/0 016 234/4 -011/6 94/4

  نز 491 14/26 46/9 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  نادرام رد    یدراگ تاعی ط رد تکرااشم هزیگنا رایعم فارحنا و نیگنایم ،هک داد ناشن ،(1) لودج ق ط اه هتفای لیلحت
 -p>.649/4 ,4ا14, ) راایعم فارحنا و نیگنایم اب نانز رد و (p>.649/4- =(016), t 02/11=SD، 00/661=M ,4ا14)
=(016), t 10/01=SD، 19/961=M) رادقم هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ادشاب یم P هجیتن سپ دشاب یم 14/4 زا رت گرزب 
  ااه  هاتفای  لایلحت نیننمه ادرادن دوجو توازت نانز و نادرم یدرگ تعی ط رد تکراشم هزیگنا نیب هک دوش یم هتفرگ
 ,4ا14 ) نادرام رد     یدراگ تاعی ط رد ییوجدانویپ هزایگنا   راایعم فاراحنا و نیگنایم ،هک داد ناشن ،(1) لودج ق ط

p>.223/4 =(016), t 23/9=SD، 22/96=M) 4ا14,)    راایعم فاراحنا و نیگناایم اب نانز رد و, p>.223/4 =(016), t 

64/1=SD، 61/96=M) رادقم هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ادشاب یم P هاتفرگ هاجیتن ساپ  داشاب ی ام 14/4 زا  رات  گرزاب    
 ادرادن دوجو راد ینعم توازت تعی ط یرگشدرگ رد هدننک تکرش نانز و نادرم رد ییوجدنویپ هزیگنا نیب هک دوش یم
   تاعی ط رد یمرگراس و  حیرازت هزیگنا رایعم فارحنا و نیگنایم ،هک داد ناشن ،(1) لودج ق ط اه هتفای لیلحت همادا رد
 ,4ا14,) رایعم فارحنا و نیگنایم اب نانز رد و (p>.101/1- =(016), t 19/9=SD، 01/16=M ,4ا14) نادرم رد یدرگ

p>.101/1- =(016), t 46/9=SD، 14/26=M) رادقم هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ادشاب یم P داشاب یم 14/4 زا رت گرزب  
       تاعی ط یرگاشدرگ رد هداننک تکراش ناانز و نادرام رد یمرگرس و حیرزت هزیگنا نیب هک دوش یم هتفرگ هجیتن سپ
 ادرادن دوجو راد ینعم توازت
   یدراگ تاعی ط رد ینوریب یاه هزیگنا رایعم فارحنا و نیگنایم ،هک داد ناشن ،(1) لودج ق ط اه هتفای لیلحت نیننمه
 ,4ا14,     ) راایعم فاراحنا و نیگناایم ااب ناانز رد و (p<.101/1- =(016), t 19/9=SD، 01/16=M ,4ا14 ) نادرام رد

p<.101/1- =(016), t 46/9=SD، 14/26=M) راداقم هاکنیا هاب هاجوت ااب نیارباانب ادشاب یم       P 14/4 زا  رات  کاچوک 
      تاعی ط یرگاشدرگ رد هداننک تکراش ناانز و نادرم رد ینوریب یاه هزیگنا نیب هک دوش یم هتفرگ هجیتن سپ دشاب یم
   تابابر هزایگنا    راایعم فاراحنا و نیگناایم ،هک داد ناشن ،(1) لودج ق ط اه هتفای لیلحت ادراد دوجو راد ینعم توازت
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    و نیگناایم ااب ناانز رد و (p<.101/1- =(016), t 19/9=SD، 01/16=M ,4ا14 ) نادرام رد یناگمه شزرو رد ی لط
ا4,) رایعم فارحنا 14, p<.101/1- =(016), t 46/9=SD، 14/26=M) راداقم هاکنیا هاب هاجوت ااب نیاربانب ادشاب یم      P 
      رد هداننک تکراش ناانز و نادرام رد یا لط تبابر هزیگنا نیب هک دوش یم هتفرگ هجیتن سپ دشاب یم 14/4 زا رت گرزب
   و نیگناایم ،هاک داد ناشن ،(1) لودج ق ط اه هتفای لیلحت تیاهن رد ادرادن دوجو راد ینعم توازت تعی ط یرگشدرگ
 ،p>.116/1 =(016), t 00/9=SD ,4ا14 ) نادرام رد   یدراگ تاعی ط رد  ااه  ترااهم   یریگداای هزایگنا   راایعم فاراحنا
36/16=M) راایعم فاراحنا و نیگنایم اب نانز رد و (  ,4ا14, p>.116/1 =(016), t 16/9=SD، 10/46=M) ا داشاب ی ام 
    یریگداای هزایگنا نیاب  هاک  دواش ی ام    هاتفرگ هاجیتن ساپ دشاب یم 14/4 زا رت گرزب P رادقم هکنیا هب هجوت اب نیاربانب
   رتاشیب یاسررب رد ا     درادان دواجو راد یانعم تواازت تاعی ط یرگشدرگ رد هدننک تکرش نانز و نادرم رد اه تراهم
 رد ،داد  نااشن هفریکی سنایراو لیلحت نومزآ کمک هب اه هداد لیلحت (درم و نز) سنجود رد قیقحت یاهریغتم توازت
   یدراگ تاعی ط رد (یمرگرس و حیرزت و اه تراهم یریگدای ،ی لط تبابر ،ییوجدنویپ) داعبا و تکراشم هزیگنا نازیم
      رد هداننک تکراش ناانز و نادرام رد یانوریب  یااه  هزایگنا نیب اما ،درادن دوجو یراد ینعم توازت تیسنج بسحرب
 ادراد دوجو راد ینعم توازت تعی ط یرگشدرگ

 تیسنج بسحرب نآ داعبا و یدرگ تعیبط رد تکراشم هزیگنا هفرطکي سنايراو حرط -اهيندومزآ نیب یاهرثا یاهنومزآ (6) لودج
 تاااااجرد اهروذجم عومجم تارییغت عبانم اهریغتم

 یدازآ
 حیااااااس F اهروذجم نیگنایم

 یرادانعم
 
 تکراشم هزیگنا

 20/4 134/4 91/16 1 91/16 یهورگ نیب
90/31 یهورگ نورد 662 016 33/196 
 116 21/90231 عمج

 99/4 093/4 61/31 1 61/31 یهورگ نیب ییوجدنویپ
 10/46 016 26/0261 یهورگ نورد
 116 09/2106 عمج

 94/4 00/0 49/961 1 49/961 یهورگ نیب ینوریب هزیگنا
 01/16 016 41/6022 یهورگ نورد
 116 41/2202 عمج

 06/4 19/1 93/01 1 93/01 یهورگ نیب یمرگرس و حیرزت
 10/41 016 10/1006 یهورگ نورد
 116 09/2106 عمج

 22/4 311/4 10/6 1 10/6 یهورگ نیب ی لط تبابر
 09/01 016 14/0329 یهورگ نورد
 116 60/2329 عمج

 31/4 12/1 93/11 1 93/11 یهورگ نیب تراهم یریگدای
 10/11 016 63/6936 یهورگ نورد
 116 21/1136 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یریگ هجیتن و ثحب
  تاعی ط ی ااه  تایلاعف رد هدننک تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ تعی ط رد تکراشم هزیگنا هسیاقم هب رضاح شهوژپ
   سناایراو و لقتاسم تندویتسا-t هلمج زا یطا نتسا رامآ زا هدازتسا اب قیقحت یاه هیضرف یسررب اتسا هتخادرپ یدرگ
 ینعم توازت یدرگ تعی ط رد هدننک تکرش نانز و نادرم رد تکراشم هزیگنا نیب ،هک داد ناشن (ANOVA) هفریکی
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     یریگداای و یا لط تابابر هزایگنا ،یمرگرس و حیرزت هزیگنا ،ییوج دنویپ هزیگنا) داعبا نیب نیننمه ادرادن دوجو راد
  یانوریب  یااه هزیگنا نیب اما ادرادن دوجو راد ینعم توازت یدرگ تعی ط رد هدننک تکرش نانز و نادرم رد (اه تراهم
     سناایراو نوامزآ جیااتن ،تاشاد دوجو راد ینعم توازت یدرگ تعی ط یاه تیلاعف رد هدننک تکرش نانز و نادرم رد
  شرازاگ هک ،(9391) ییاهزنا یجاح و ییوجنگ ،یرزظم قیقحت جیاتن اب هتفای نیا ادرک دیئات ار قوف جیاتن رین هفریکی
     قایقحت جیااتن ااباما ادراد تریااغم ،     دنتاسه رادرواخرب یرتاشیب تکرااشم هزایگنا زا نادرم اب هسیاقم رد نانز دندرک
  ناراسپ نایم رد یرگشدرگ و یحیرزت یاه تیلاعف رد تکراشم هزیگنا نیب داد ناشن هک (0146) ینامیلس و ولک یجاح
  شناک  هایرظن ،هلدا م هیرظن قبایم تزگ ناوت یم فالتخا نیا نیی ت رد ادراد یناوخمه ،درادن دوجو یتوازت نارتخد و
  مااجنا  هاننآ و  میانک ی ام  راکف  اام  هاننآ نییعت تهج هتسویپ زرط هب یتیعبوم و یییحم لماوع 1 ارودنب نیدامن لباقتم
 ،راتفر یدرف یاه هدننک نییعت و ینوریب یاه هدننک نییعت هک ددرگ یم راهظا اه یروئت نیا رد ادنشاب یم لماعت رد ،میهد یم
  یعاامتجا  یریگداای یروئت رد ارودنب رگید یوس زا ادشاب یم راذگ ریثأت دارفا راتفر رب اهرواب ،اهراجنه ،اه شرگن دننام
  و تا ثم یتاریثات دنناوت یم نارگید و دشاب یم مهم نارگید زا رثأتم دارفا راتفر و اه هزیگنا ،اه شرگن هک دراد یم نایب دوخ
   رد رواضح تاهج رد دارفا یارب یگداوناخ و یعامتجا تیامح اذل ،دنشاب هتشاد دارفا شنک و راتفر رب یا هدنرادزاب ای
 ی ااه تیلاعف رد تکراشم ةزیگنا نیننمه ا(1191 ،یحتف) دشاب راذگ ریثأت دناوت یم یا هفرحریغ یندب تیلاعف و تعی ط
  دروام  فاداها  هاب یبایتسد رد دارفا شزیگنا عون ،اه توازت هب هجوت اب اریز اددرگ یم رب یدرف یاه توازت هب یرگشدرگ
     ناانز و نادرام نیاب یدراگ تعی ط رد ییوج دنویپ هزیگنا نیب ،هک داد ناشن جیاتن نیننمه ادراد یصاخ تیمها رظن
 و ین   ااهارف ،یاحتف قایقحت جیاتن اب قیقحت نیا ادرادن دوجو راد ینعم توازت یرگشدرگ یاه تیلاعف رد هدننک تکرش
       هایلخت ،ناتاسود هاب قالعت ،ترااهم تفراشیپ ،تیفورعم یشزیگنا لماوع نیب دندرک شرازگ هک ،(1191) هداز مرحم
  هایبار   عاامتجا رد رواضح و یرگشدرگ یاه تیلاعف رد تکرش هب لیامت و دارفا ناجیه ،تبابر ،یریذپ هورگ ،یژرنا
   هاسیاقم هاک داد ناشن زین ،(1191) ناراکمه و داژن یناضمر قیقحت جیاتن ادراد تریاغم ،دراد دوجو یرادانعم و ت ثم
 ،یگدنز و یلغش طباور رد دو هب ،طاشن و تذل ،یتمالس بسک روظنم هب رتشیب یحیرزت یاه تیلاعف رد تکرش هزیگنا
   رد تکرااشم یاراب ینورد هزیگنا کی ییوجدنویپ ادراد تریاغم ،دنراد رارب تیولوا رد رگید لیالد و یعامتجا لماعت
  دواخ یاه ییاناوت تا ثا یارب یتصرف و ،لمع هب هبالع ،حیرزت ،جییهت هب تکراشم یارب ینورد هزیگنا و تسا تعی ط
    رد هدامآ تاسدب جیااتن رد تریاغم نیا اما ا(6391 ،این عیزش و داژن یردیح ،یماما) دوش یم رجنم اه تراهم دو هب رد
    تواازت رد اای یهااگآ  حیاس توازت نوچ یلماوع زا یشان تسا نکمم هتفرگ ماجنا یاه شهوژپ رگید اب قیقحت نیا
 ا(4331 ،یرودالچ) دشاب هتزهن ینس
        رد هداننک تکراش ناانز و نادرام نیاب یدراگ تاعی ط رد یمرگرس و حیرزت هزیگنا نیب ،هک داد ناشن جیاتن نیننمه
   لاماوع نیاب ،(3446)      تااپ و رازیپ قایقحت جیااتن ااب هتفای نیا ادرادن دوجو راد ینعم توازت یرگشدرگ یاه تیلاعف
        قایقحت جیااتن ااب نیانچ ماه و ادراد تریااغم ،دانداد ناشن ار یرادانعم توازت نارسپ اب نارتخد تکراشم یشزیگنا
           یلیاصحت هتاشر و تالیاصحت حیاس ،ناس ،سناج هاب هاجوت ااب داندرک مالعا هک (9146) داژن یدمحم ،نیفاسریم
      یژوالونکت و تعناص نآ لا نداب و مالع تفراشیپ هزور اما ادراد تریاغم ،تشاد دوجو یشزیگنا فلتخم یاه توازت

                                                                                                                                                               
1 Bandoura 
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      تیراشب هاب هاک یتمداخ هامه اب عماوج ندش ینیشام تضهن اتسا هدش اهناسنا یگدنز رد یدایز تارییغت تا جوم
     تاسا ناکمم هاک هداش ینیشام یگدنز ریگرد ناسنا اتسا هتشاد لا ند هب ار یگدرسفا و یتکرح رقف تالکشم ،هدرک
 ی ااه  تایلاعف    فراص هاک یناامز تدم و دشاب هتشادن یمرگرس و حیرزتو تغارف تابوا ندنارذگ یارب یتصرف رگید
  و یاحیرزت ی ااه  تایلاعف داد  نااشن    شهوژاپ اتاسا هاتفای شهاک یا هدمع رویب ریخا ههد هس رد دوش یم یرگشدرگ
  ااهنآ ت اغارف تابوا نارذگرد یدایز شقنو تسا ناگدننک تکرش یتغارف یاه تیلاعف موس تیولوا تعی ط رد روضح
  دراد دواجو  ااهنآ هاگن زا تغارف تابوا رد یدرگ تعی ط و یرگشدرگ مهس هعسوت یاهراکهار و عناوم هک ارچ دنرادن
 ا(6391 ،یناضمر و نایرظن)
 یاه تیلاعف رد هدننک تکرش نانز و نادرم نیب یدرگ تعی ط رد ینوریب یاه هزیگنا نیب ،هک داد ناشن قیقحت یاه هتفای
   داندرک رااهظا هک ،(6391) این عیزش و داژن یردیح ،یماما قیقحت اب هتفای نیا ادراد دوجو راد ینعم توازت یرگشدرگ
 و  یبادااش و  طااشن  ،یاشزرو  تابابر ،تسیز طیحم ،یعامتجا تخانش و لماعت ،یتمالس بسک لثم ینورد یاه هزیگنا
    یتواازت ناانز و نادرام رد تکراشم هزیگنا نیب اما ،تسا رثؤم ناگدننک تکرش تکراشم نازیم رد تراهم رد تفرشیپ
    فداه داد نااشن هاک ،(9146 ) داژان     یدامحم ،نیفااسریم قایقحت جیااتن اب هتفای نیا ادراد یناوخمه ،دندرکن هدهاشم
      تکراش هزایگنا ناوانع هاب ملااس ندب کی نتشاد و یناور تمالس ،یکیزیف بسانت ظزح یدرگ تعی ط رد تکراشم
   ،ناتاسود ااب ندوب ،تغارف تابوا فرص هک یلاح رد ،دشاب یم یرگشدرگ و یعی ط یاهاضف رد روضح یارب ناگدننک
  ناگداننک تکرش نیب ،نیا رب هوالع ،دوب هدش ادیپ یشزیگنا داعبا نیرت نییاپ ناونع هب فلتخم یاهدادیور رد تکرش و
      یناواخمه ،تاشاد دواجو یاشزیگنا فالتخم یاه توازت یلیصحت هتشر و ،تالیصحت حیس ،نس ،سنج هب هجوت اب
  شهااک  ،ناامرد و یریگشیپ ،(طاشن و تذل ،یعامتجا لماعت) فلتخم یاه هزیگنا دنهد یم ناشن ددعتم تاقیقحت ادراد
 شیارگ ثعاب یدرگ تعی ط نایرج رد ینوریب شزیگنا و یتمالس ،یگدنز و یلغش طباور ،نزو لرتنک ،یناور یاهراشف
 ا(9391 ،یجرگ و ییوجنگ ،یرزظم) دوش یم یحیرزت و یعی ط یرگشدرگ رما هب
  عا نم ود  راه  یاحیرزت ی ااه  تایلاعف رد  تکرااشم یارب ،فرط کی زا هک تسا یرورض هتکن نیا هب هجوت اج نیا رد 
  رارمتاسا و  موادات  ثاعاب هک تسا ینورد ی هزیگنا نیا تیاهن رد یلو ،دنتسه تیمها یاراد ینوریب و ینورد یاه هزیگنا
 دنک یگتسیاش ساسحا درف هک دسر یم دوخ دح نیرتشیب هب ینامز ینورد هزیگنا و دوش یم یدرف یاهراتفر و اه تداع
  هعاسوت  هاب هجوت ریخا یاه لاس رد هک نیا هب هجوت اب رگید فرط زا ،دشاب یراتخم دوخ یاراد دوخ طیحم هب ت سن و
      رد هداننک نیایعت شاقن دارافا ریااسو هعماج نس تسا هدش رتشیب هعماجرد یحیرزت یاه تیلاعف و یعی ط یرگشدرگ
 ا(4391 ،یجنگ) دنراد دوخ زا درف ت ثم تشادرب
 ی ااه  تایلاعف        رد هداننک تکراش ناانز و نادرام نیاب یدراگ تاعی ط رد ی لط تبابر هزیگنا نیب ،هک داد ناشن جیاتن
   و یبادااش ،یتمالاس بسک هک ،(4146) نیل یکیو قیقحت جیاتن اب هتفای نیا ادرادن دوجو راد ینعم توازت یرگشدرگ
    هداش مااجنا تااقیقحت هب هجوت اب ادراد تریاغم دنناد یم یحیرزت یاه تیلاعف رد روضح یلصا هزیگنا ار مادنا بسانت
     طاباور دوا هب ،طااشن و تذال ،ینامسج یگدامآ ،یتمالس بسک فلتخم دارفا نایم ار تعی ط رد روضح هزیگنا رگید
 ادراد تریاغم ،(1191 ،یناهارف و هداز مرحم ،یحتف) دندرک شرازگ یتخانشا یز و یعامتجا لماعت ،یگدنز و یلغش
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 ی ااه  تایلاعف   رد هداننک تکراش نانز و نادرم نیب یدرگ تعی ط رد اه تراهم یریگدای هزیگنا نیب ،هک داد ناشن جیاتن
   ناگداننک تکراش تکراشم هزیگنا هک ،(2446) تراوتسا قیقحت اب هتفای نیا ادرادن دوجو راد ینعم توازت یرگشدرگ
     رد تکرااشم هزایگنا تواازت راب یندب تیلاعف حیس رد و دنتسناد ط ترم سنج ،ینس یاه هورگ نونمه یلماوع اب ار
  هامانرب دنمزاین یدرگ تعی ط یاه تیلاعف ادراد تریاغم ،دنتشاد دیکات فلتخم یحیرزت یاه تیلاعف رد ینس یاه هرود
  دنواش تیاده هبرجت اب نارواد و بسانم تازیهجت ،یا هفرح دارفا طسوت دیاب ًاامتح هک تاررقم و نیناوب تیاعر و یزیر
  تایوقت و یمومع تیبرت رد یمهم شقن رد یندب و یحیرزت یاه تیلاعف نیننمه ا(36 ،4391 ،ناراکمه و یدوصقم)
 و  ححرازم ی ااه  تایلاعف هب نتخادرپ قیرط زا هعماج یعامتجا و یبالخا ،ینالقع ،یزطاع ،یتکرح یناور ،ینامسج داعبا
 ی ااه  تایلاعف رد تکرش یلک روط هب ا(11 ،1391 ،یداوس و هتزلا) دیامن ازیا هنا لطواد و دازآ تروص هب شخب تمالس
 دارفا تغارف نامز رد هک نیا ادوش یم نآ جتنم یایازم زا ناگدننک تکرش یدنم هرهب ثعاب یدرگ تعی ط و یرگشدرگ
 داجیا رد ،دننک یم ادیپ روضح تعی ط رد درف دوخ رطاخ یاضرا و تحارتسا ،ننزت تهج طقف یدام یاه فده زا غراف
 ادراد یا هدمع شقن یعامتجا تکراشم سح
 یدربراک یاهداهنشیپ  
  داهناشیپ نالوئسم هب نانز و نادرم نیب یدرگ تعی ط رد تکراشم هزیگنا توازت مدع رب ین م قیقحت جیاتن هب هجوت اب
 :دوش یم
    ماهم یانورد و یانوریب  یااه هزیگنا ع نم ود ره هب هجوت یدرگ تعی ط یاه تیلاعف هب نادنورهش نداد قوس تهج •
 ادشاب یم
  هزایگنا و  دواش ی ام   یرگاشدرگ یااهراتفر و اه تداع رارمتسا و موادت ثعاب هک تسا ینورد ی هزیگنا نیا تیاهن رد •
  یرااتخم دوخ یاراد دوخ طیحم هب ت سن و دنک یگتسیاش ساسحا درف هک دسر یم دوخ دح نیرتشیب هب ینامز ینورد
 ادشاب
 و تاناکما ،اهاضف و دنیامن شالت هنیمز نیا رد رتشیب تارا تعا بذج یارب دیاب یدرگ تعی ط رما اب ط ترم نالوئسم •
  ااب  ار هاعماج داحآ ،ینوریب یشزیگنا لماوع تیوقت قیرط زا ات دنیامن مهارف ار بسانم یزیر همانرب هارمه هب تازیهجت
   هراهب یرگاشدرگ ی ااه تیلاعف یعامتجا یناور ینامسج دیاوف و ایازم زا دنناوتب ناشیاه هزیگنا و اهزاین ،قیالع هب هجوت
 ادنوش دنم
 عبانم
 نارهت رهش نانز تکراشم نازیم و هدنرادزاب لماوع لیلحت و هیزجت و یسررب ،(2191) اراس ،رکشک و مشاه ،نایچ هزوک ؛دمحم ،یناسحا

 ا01-92 ص ،01 هرامش ،یشزرو مولع رد شهوژپ ،یحیرزت یاه تیلاعف رد
 اسردم تیبرت هاگشناد تاراشتنا ،یحیرزت یاهشزرو و تغارف تابوا تیریدم ،(6391) اراس ،رکشک ؛دمحم ،یناسحا
 ،زاریش رهش ناوناب یاه كراپ و یرهش یمومع یاهاضف رد یشزرو یرگشدرگ عناوم یسررب ،(1391) یدهم ،یداوس ،هیضرم ،هتزلا

 ا91-03 صص :0 هرامش ،ایفارغج یشهوژپ یملع همانلصف
 همانرب قوف یاه تیلاعف رد تکراشم یشزیگنا لماوع لیلحت ،(6391) ،هناورپ ،این عیزش و هقیدص ،داژن یردیح ؛تاداس هقیدص ،یماما

 ا41-12 ص ،1 هرامش ،یهاگشناد شزرو رد شهوژپ ،هاگشناد یشزرو
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 یاه شهوژپ ،هدنیآ یاه همانرب و یژتارتسا ،زادنا مشچ نیودت و ناریا رد یناگمه شزرو ،(6391) ،انوم ،این عیمس و دمحم ،روپ یداوج
 ا49-16 ص ،0 هرامش ،یشزرو تیریدم رد یدربراک
 ا61-11 ص ،مهدزای پاچ ،تمس تاراشتنا :نارهت ،ناجیه و شزیگنا ،(1191) ،میرکدمحم ،یهانپادخ
 ا606-346 ص ،1 هرامش ،مود هرود ،یگنهرف تاقیقحت همانلصف ،یعامتجا تیوه و تغارف تابوا ،(1191) دماح ،یریش و لوسر ،ینابر
 تکراشم تیروحم اب ناناوج یعامتجا هیامرس زیامت شجنس ،(4391) هقیدص ،اشاپ ییاضر و دومحم ،روپ عراش ؛یلع ،هاجزوریف ینامحر

-09 :(6)6 ،ناناوج تاعلایم یسانش هعماج همانلصف ،ناردنزام هاگشناد راکشزروریغ و راکشزرو نایوجشناد :یدروم هعلایم یشزرو
 ا62

 یمالسا دازآ هاگشناد نایوجشناد تغارف تابوا ندنارذگ رد شزرو شقن ،(1191) دیعسدیس ،یماوب و ه یط ،این یشخب ؛دمحا ،ینامحر
 ا41-99 ص ،61 هرامش ،یشزرو مولع رد شهوژپ ،ناتسکات
 رد یناگمه یاه شزرو رد ناگدننک تکرش یاه هزیگنا یسررب ،(1191) ریما دیس ،را کت یوقت و داهرف ،این ینامحر ؛میحر ،داژن یناضمر

 ا31-1 ص ،6 هرامش ،یشزرو تیریدم ،زابور یاهاضف
 اموس :شیاریو تاراشتنا ،نارهت ،1191،یدمحم دیس ییحی :همجرت ،ناجیه و شزیگنا ،(0131) لاشرام ناج ویر
 یرگشدرگ هعسوت رد رثؤم لماوع یبایزرا ا(1391) ااضردیمح ,یمتسررهوگ ,نسح دمحم ,هداز یلب ,یلعرهم ,داژن یتمه ,یدهم ,یداوس

 ا416-146 ,(1-1)0 ,(یا هقینم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ایناگمه شزرو رب دیکات اب یشزرو-یحیرزت
 مولع و یندب تیبرت هدکشناد ایرتکد هلاسر انآ ییارجا یژتارتسا نیودت و یناگمه شزرو هعسوت یوگلا یحارط ا(0391) یدهم ،یداوس

 انالیگ هاگشناد ایشزرو
 شزرو یاه همانرب رد نادنورهش تکراشم شیازفا و بذج یاهراکهار نیی ت ،(1391) ،یدرب نابرب ،قلآدمحم و نسحریم ،یرماع دیس

 ا39-06 ص ،0 هرامش ،مود لاس ،یتکرح مولع و یشزرو تیریدم یاه شهوژپ ،یحیرزت و یناگمه
 هرود ،یرگشدرگ هعسوت تاعلایم هیرشن ،رزس هزیگنا یان م رب یلخاد یدرگ تعی ط رازاب یدنب شخب ،(9391) زاملوس ،یوسوم دیس

 ا901-161 ص ،06 هرامش ،مجنپ
 هعسوت تاعلایم هیرشن ،مشب هب رزس زا اهدرگ تعی ط تیاضر نازیم رب رثؤم لماوع و اه هزیگنا تخانش ،(9391) ثیدح ،ینیسح هاش

 ا611-101 ص ،06 هرامش متشه هرود ،یرگشدرگ
 نانکراک یلغش تیقفوم نازیم و یحیرزت یاه تیلاعف هزیگنا نیب هیبار ،(6391) ارهز ،یتمکح و هلارصن ،ینافرع ؛اضرمالغ ،راهب ینا عش

 ا66-11 ص ،(0 یپایپ) ،9 هرامش ،مود لاس ،یشزرو تیریدم رد یدربراک یاه شهوژپ ،هاشنامرک ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا
 ،نایوجشناد تغارف تابوا یشزرو یاه تیلاعف مهس هعسوت یاهراکهار و عناوم یبایزرا ،(6391) اضریلع ،یناضمر و سا ع ،نایرظن

 ا161-491 ص ،9 هرامش ،یهاگشناد یاه شزرو رد شهوژپ
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