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 هدیکچ
      بوهسحم نازهیر ههمانرب دهیکأت دروهم و یررش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسرب رب رثؤم لماوع زا یکی هزورما یعامتجا هیامرس
  یاهه    هنورهپ یارهجا و یزهیر   ههمانرب رد نآ یاهه  ههفلؤم و یعامتجا هیامرس زا یدنمدوس هک تسا هدرک تباث هبرجت هک ارا .ددرگ یم
          رهب یعاهمتجا هیامرهس یراذهگرثا یهسررب رهتاح شهوژهپ زا تدهه ، وهتوم نیا تیمها هب هجوت اب .تسا ریذپانراکنا یرما یررش
  یهلیلحت - یفیهروت   وهن زا  یهسررب نیا رد قیقحت شور .دشاب یم دزی ررش نادارف هلحم یررش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسرب
  ناداهرف هلحم نادنوررش ار شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدمآ تسد هب یشیامیپ یاه شور قیرط زا نآ تاعالطا و رامآ هک هدوب
  باهختنا یا  ههقبط  یفداهصت یریگ هنومن شور اب رفن 569 مجح هب یا هنومن ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک دنهد یم لیکشت دزی ررش
   یطابنتهسا  یاهتن .تسا هدیدرگ هدافتسا (SEM) یراتخاس تالداعم یزاسلدم و یطابنتسا رامآ زا اه هداد لیلحت یارب .تسا هدیدرگ
   یزاهسرب و یزاهسون     دهنور دوهبرب ثهعاب ،نادنوررهش هعماج نیب رد یعامتجا هیامرس یاه صخاش تیبول م هک دهد یم ناشن شهوژپ
 تفاب یزاسون و یزاسرب رب یعامتجا هیامرس ریثأت یرادانعم زین یراتخاس تالداعم  یاتن .تسا هدش دزی ررش نادارف هلحم میدت تفاب
 .دیامن یم تابثا ار نادارف هلحم میدت
 لرزیل ،ناداهف ،هدوسرف تفاب ،یزاسون و یزاسهب ،یعامتجا هیامرس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ،(3190 ،ولخرق ،یئالم یجرف) تسا ریذپ لماکت یعامتجا و ییایفارغج دحاو لاح نیع رد و یخیرات راگدنام رثا رهش
              وادوت و ناوهج رد اهرهوش دادوعت یجیردوت شیازوفا نیونچمه ،ینیوشنرهش هلئوسم و یدوبلاک دوعب شرتوسگ اب هک
  عوقاو رد .(3190   ،راویویز) توسا یرورض اه نآ هب رتشیب هجوت  وزل اه نآ رتسب رب یداصتقا و یلیحم یاه یراذگراب
   یتاعووضوم زا یوکی .دشاب یم نآ داعبا یمامت رد ایوپ یتیریدم دنمزاین ،(5190 ،هعیش) هعسوت عبنم کی ناونع هب رهش
    اوب طاوبترا رد .دوشاب  یوم هدوسرف یاه تفاب عوضوم ؛دننابیرگ هب تسد نآ اب ناهج یخیرات یاهرهش رتشیب هزورما هک
 هک دوش یم قالطا اهرهش ینوناق هدودحم زا ییاه هصرع هب یرهش هدوسرف تفاب :تفگ ناوت یم تفاب عون نیا فیرعت
   یرهوش یاوه   تخاوسریز و یامدوخ ،یاسیسأت ،هراوس یسرتسد زا بسانمان یرادروخرب ،یدبلاک یگدوسرف لیلد هب
 ه رگا .(33 :3190 ،ناراکمه و یبیبح) تسا رادروخرب یلزان یداصتقا و یلیحم ،یناکم شزرا زا و هدوب ریذپ بیسآ
 نآ   هوب یدوج و  هدووبن تیولوا رد یرهش یاه یراذگ تسایس هزوح رد هتشذگ یاه ههد رد یرهش یگدوسرف عوضوم
  رووشک  هعوسوت دانسا و یلم یزیر همانرب مهم یاه لصفرس زا یکی ناونع هب هتشذگ ههد کی زا یلو هدش یمن هتسیرگن
   و یعاومتجا  اویمک عبنم کی هب نیمز ندش لیدبت رانک رد عوضوم نیا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم داعبا یمامت رد
  ،یداوصتقا -  یعاومتجا یاوه   شزرا ،یرهوش یاویح هقباس زا یرادروخرب تلع هب هدوسرف یاه تفاب یایازم نینچمه
         زا هونیهب هدافتوسا هوک توسا هدوش ثوعاب رویخا یاوه  هوهد رد ... و یتامدخ و یتخاسریز یاه لقادح ،قلعت ساسحا
    ،یباهوش و یدومحا) دوبایب یا  ه ویو تیمها ،تسا یرهش نورد نیمز نیمأت یلصا عبانم زا یکی هک هدوسرف یاه تفاب
 یاه تفاب رد هلخادم هزوح رد هک یا هتکن لاح نیا اب .(0390 ،یگیب اضر و هداز نیما ؛1190 ،ناراکمه و ینیآ ؛1190
  تولود هک نیا لوبق و اه تفاب عیسو حولس هب تیانع اب هک دشاب یم رما نیا ،تسا تیمها زئاح رایسب یرهش هدوسرف
    اوب توسا  زال ،دونرادن ار هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یایلمع یارجا و یدصت ناوت ییاهنت هب یرادرهش و
  رثؤوم هدافتسا یاتسار رد و ییاسانش ،یدنورهش تکراشم نوچمه یزاسون و یزاسهب رب رثؤم لماوع یتادیهمت ذاختا
      یرهوش ناریدوم و نازویر هومانرب دویکأت دروم زورما هک لماوع نیا نیرترثؤم زا یکی .ددرگ یزیر همانرب لماوع نیا زا
  هوکلب ،تسا هدوسرف یاه تفاب رد یزاسون و یزاسهب رب رثؤم نآ تیبوللم اهنت هن هک تسا یعامتجا هیامرس ؛دشاب یم
     و یزاوسهب دونیآرف رد یعاومتجا هیامروس .ددرگ یم یمدرم تکراشم و اه هیامرس رگید ندنام رتبا ثعاب  زین نآ نادقف
      یناوکم فروظ رد دراووم رتوشیب رد هدووسرف یاه تفاب رد هلخادم هک تسا تیمها زئاح تهج نآ زا یرهش یزاسون
          لویلد هوب و هولحم  ووهفم هوب هوجوت اوب ،لوا هوجرد رد دوناوت یم یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم اذل و هدش  اجنا هلحم
 لماش اب لاح نیع رد و دنشاب هتشاد یرتشیب دومن ناکم نیا رد ،نآ نانکاس هره  هب هره  طباور و قیالع ،یاکرتشم
   و یونورد یاوه تیفرظ ناونع هب یعامتجا یگ راپکی و یعامتجا یگتسبمه ،یعامتجا دامتعا نو  ییاه شزرا ندش
 اهنت هن ار دوخ  درم هجیتن رد ؛دشاب شخبدیون ار الاب هب نییاپ زا و زکرمتمریغ  ادقا کی ،یالحم رد ناهنپ یاه یورث
   موهم هوتکن .دنناد یم اه هژورپ و اه حرط هنوگنیا رد تکراشم هب فظوم ار دوخ هکلب هتسناد اه هژورپ و اه حرط یاکرش
     لوماعت و داومتعا هوب ندوومن هجوت هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب دنور رد  درم ندومن لیخد تهج رد رگید
      یعاومتجا هیامروس ناوونع توحت نآ زا هوک یا هلوقم ،تسا یرهش تیریدم و اه نآ نیب نینچمه و نانکاس نیب لباقتم
   و یزاوسهب روب  هیامرس نیا رثا لیلحت فده اب رضاح شهو پ عوضوم تیمها هب هجوت اب نیاربانب .دوش یم دای هعماج
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 هلحم نیرت یمیدق ناونع هب ناداهف هلحم هک ار  .تسا هدیدرگ یروآدرگ دزی رهش ناداهف هلحم هدوسرف تفاب یزاسون
 و هدوب دزنابز یناهج و روشک حلس رد نآ میدق تفاب رد یخیرات دنمشزرا راثآ رظن زا هک تسا یتالحم هلمج زا ،دزی
   اوب ناداوهف هلحم لاح نیا اب .(01 :9190 ،ینالصا) دشاب یم یا هقلنم و یلم نازیر همانرب و ناریدم هجوت دروم هراومه
      حلاوصم شزویر ،رباوعم موک ضروع ،یگدوسرف نو  یتالکشم ندوب اراد اب نانچمه یزاسون و یزاسهب حرط لامعا
 یروص هب ار یزاسون و یزاسهب هلئسم و هتشاد یپ رد ار نکاس نادنورهش یگدنز یفیک حلس شهاک ..و اه نامتخاس
 .تسا هداد هولج تفاب نیا یارب یتایح یرایسب یرما یدنورهش تکراشم اب  اگمه و یدربراک
 هنیشیپ
   هوب راوصتخا هب همادا رد هک تسا هتفرگ یروص یددعتم یاعلالم رضاح شهو پ عوضوم یبرجت هنیشیپ اب طابترا رد
 :ددرگ یم هراشا ؛دنا هتشاد رضاح شهو پ اب ار یموهفم و ییانعم تبارق نیرتشیب هک اه شهو پ نیا زا یخرب
      و تکراوشم زا رووصت ،تکراوشم ناوونع توحت یا  هوعلالم رد (1115 ) توییوک ویلباد یربار و تییوک زسیرگ یرم
  و رهوش یزاسزاب هب فولعم یاه شالت تیقفوم زا نادنورهش یبایزرا رب تکراشم ریثأت یسررب هب نادنورهش تیامح
       یاوتوکا رد سکرووف دونرگ رهوش ود رد یعاومتجا هیامروس یاه هفلؤم زا یرهش تیریدم هب تبسن نانآ دامتعا حلس
   یوسایس یاوه  تویلاعف رد تکراشم هک دشاب یم نآ زا یکاح قیقحت یاه هتفای .دنتخادرپ یقرش سکروف دنرگ و یلامش
   کوی رد تکروش دننام) یعامتجا یاه تیلاعف رد تکراشم ،(هلحم یاسلج ای رهش یاروش یاسلج رد تکرش دننام)
  یزاوسزاب یاه تسایس زا نادنورهش یبایزرا رب یکدنا ریثأت ای یزاسزاب هب فولعم یاه تیلاعف رد تکراشم و ( ولک
 تسا مک نآ رثا ای و درادن تیعورشم و تیاضر رب یریثأت یعقاو تکراشم رگید یرابع هب .درادن یریثأت ًاالصا ای دراد
 .(1115 ،تیوک)
   رد هدووسرف یاوه تفاب یزاسهب و یزاسون رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب هب هلاقم رد (0390) ناراکمه و یوسوم
  هولبار یاراد یرایمه و نواعت ،یعامتجا دامتعا ،یعامتجا تکراشم هک دنا هدومن یریگ هجیتن و هتخادرپ تشدرس رهش
     یزاوسهب و یزاوسون دونور اوه   هوفلؤم نویا شیازفا اب هک دنشاب یم یرهش هدوسرف تفاب یزاسهب و یزاسون اب رادانعم
  هوب یا  هولاقم رد (1390) نارا  وکمه و الوجنابعوش .(0390    ،ناراوکمه و یووسوم) ددروگ یم لیهست هدوسرف یاه تفاب
  .دونا    هوتخادرپ نیوزوق رهوش دنوخآ هلحم رد هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب تهج رد یعامتجا هیامرس یسررب
  هوک دشاب یم دنوخآ هلحم رد یعامتجا هیامرس نازیم ندوب طسوتم دح زا رت نییاپ رگناشن شهو پ نیا زا لصاح جیاتن
  دوشاب           یوم هولحم رد هلئوسم نویا هوب رتوشیب هوجوت زاوین رگناویب ،هولحم نیا یالاب تیوه و تمدق هب هجوت اب رما نیا
 رما رد تکراشم تیمها زئاح شقن هب هجوت اب یا هلاقم رد (9390) ناراکمه و هنگنز .(1390 ،ناراکمه و الوجنابعش)
  دونتفایرد و هتخادرپ راوزبس هدرس هلحم یتکراشم یزاسهب رب یعامتجا هیامرس و یناکم قلعت ریثأت یسررب هب یزاسهب
     نیارباونب دراد هولحم یزاوسهب یاوه   هومانرب رد نانکاوس تکراشم حلس رب رادانعم ریثأت ریغتم ود نیا هک ییاجنآ زا هک
 دریگ رارق یدج هجوت دروم یناکم قلعت و یعامتجا هیامرس هلحم نیا اب طبترم یاه یزیر همانرب رد هک تسا یرورض
 یزاسون تهج یعامتجا هیامرس نازیم یسررب هب یا هلاقم رد (3390) یدمحم و یدمحم .(9390 ،ناراکمه و هنگنز)
    یعاومتجا هیامروس نازویم یاراد ناجنز رهش هدوسرف تفاب نانکاس هک دنا هتفایرد و هتخادرپ ناجنز رهش هدوسرف تفاب



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 137

 یاهریغتم نایم هلبار یالاب یرادانعم شهو پ نیا جیاتن نینچمه .دنا هدوب اه هفلؤم همه رد ًاابیرقت ،طسوتم دح زا رتالاب
 .دهد یم ناشن ناجنز رهش رد ار یرهش هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب اب یعامتجا هیامرس
 یرظن میهافم
      اراد ار رویز هوصخشم هوس زا یوکی هوک دوش یم قالطا اهرهش ینوناق هدودحم زا ییاه هصرع هب یرهش هدوسرف تفاب
 :دشاب
 ؛دشاب هدوسرف و رادیاپان نآ هینبا دصرد 12 زا شیب هک ییاه کولب
 ؛دشاب رتم 3 زا رتمک نآ رباعم دصرد 12 زا شیب هک ییاه کولب
 .(13 :3190 ،ناراکمه و یبیبح) دشاب عبرم رتم 115 زا رتمک نآ هینبا دصرد 12 زا شیب هک ییاه کولب
   ،ناراوکمه و ینمؤوم) دنرادن یدوخ هب دوخ یزاسون ناکما ،اه نآ ناکلام و نانکاس رقف لیلد هب یرهش هدوسرف تفاب
     هوب نآ رد یگدونز و یاویح ناویرج هک درمشرب یتفاب ار راد هلئسم و هدوسرف تفاب ناوت یم یلک نایب کی رد .(3190
  بوسانم دبلاک هب یرهش یایح ریبعت هب هجوت اب .دشاب هتشادن دوجو نآ رد یگدنز یعیبط دنور و دشاب هداتفا هرطاخم
       هلئوسم زوروب اوی و دوشاب تویلاعف اوی و دبلاک رد ناصقن زا یشان دناوت یم تفاب رد هلئسم زورب نانکاس تیلاعف اب  أوت
  یامدوخ و یالیهست هئارا رد تفاب یدمآراکان ای و یرهش هعسوت یاه حرط دوبمک ای و تفاب تمدق زا یشان دناوت یم
  هدویدرگ تفاب یداصتقا و یلیحم ،یناکم شزرا لزنت هب رجنم یرهش تفاب رد لئاسم نیا دوجو دشاب بسانم یرهش
  هدووسرف تفاب تفگ ناوت یم هجیتن رد .(2190 ،یوسوم) تسا هدرب نیب زا یراذگ هیامرس ای و یزاسون یارب هزیگنا و
 نآ  درکراوک  ثویح زا  موه و  تخاوس  ثویح زا مه نآ یتسیز  اظن هک تسا یرهش یاضف زا شخب نآ ای و لک ،یرهش
 .تسا هدش  یمظن یب و لالتخا را د
  یزاوسزاب و   یزاوسون ،یزاوسهب  دروکیور  هوس بلاق رد یرهش هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم یاهوگلا رضاح لاح رد
   توفگ ناووت یم درکیور هس نیا فیراعت اب طابترا رد دشاب یم زین ناریا روشک رد هلخادم جیار یوگلا هک تسا حرلم
 .:هک
    تویلاعف .توسا اوه   نآ رد شوخب تویوه راثآ  فح و هتشذگ هب یرادافو رب لصا هلخادم عون نیا رد :0یزاسهب (فلا
   زا یوفنم یاوه  هوبنج فیعضت و تببم یاه هبنج تیوقت و دوجوم لعفلاب و هوقلاب یاناکما زا هدافتسا فده اب یزاسهب
 رد .(0 :5115 ،5  روون) دریذپ یم یروص ریمعت و یشخب  اکحتسا ،ایحا ،تظافح ،یرادهگن ،تبقارم ،تیامح قیرط
 درب یم رس هب یبسانم طیارش رد دبلاک اریز .دریگ یمن یروص دبلاک رد یریگ مش  هلخادم ،یزاسهب هب طوبرم یامادقا
  رد یوتارییغت داجیا اب نیاربانب .دوش یم یریگولج رهش یاضف شیاسرف زا ،تیلاعف بسانم درکلمع ینیزگیاج اب اهنت و
  نویا رد :9 یزاوسون (  .(3190 ولخرق و یئالم یجرف) دوب  وللم یرهش یاضف دهاش ناوت یم ،یرهش یاه تیلاعف
       شیازوفا فدوه اوب یزاوسون تویلاعف .توسا رادروخرب یرتشیب یریذپ فالعنا زا هتشذگ هب یرادافو دح هلخادم عون

                                                                                                                                                                
1. Improvement 
2. Norbe 
3. Renovation 
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    ،یاویح دویدجت ،یوشخب    ناووت ،ندروک وون قیرط زا و دشاب یم تفاب هب یرهش یایح ندنادرگزاب ،یرو هرهب و ییاراک
 .(4190 ،نایرقاب) دریگ یم یروص ینوگرگد و قابلنا

      طیاروش داوجیا فدوه اوب هوکلب درادن دوجو هتشذگ  فح یارب یمازلا چیه اهنت هن هلخادم عون نیا رد :0یزاسزاب (ج
 هنیشیپ لماک ینوگرگد .دریذپ یم یروص یزاس هرابود و یزاسکاپ ،بیرخت قیرط زا و ییاضف -دبلاک و یتسیز دیدج
  لاوبند  دویدج  یاهزاوسو تخاس نداهن انب و هتشذگ راثآ ندی رب اب ار نآ رصانع ای و تفاب رد دیدج یلیارش داجیا و
  یوبیبح) ددرگ یم نیشیپ یاوتحم و طیارش هب تبسن هدش نوگرگد ًاالماک طیارش هب رجنم هک یتامادقا هعومجم .دنک یم
 .(00 :0190 ،یدوصقم و
  یاوه    نامزاوس و تولود ناووت    دوع نیونچمه و هدوسرف یاه تفاب یگدرتسگ هب هجوت اب درکیور هس نیا یریگراک هب
     .دونیامن هدافتوسا یزاوسون و یزاوسهب رب رثؤم لماوع یمامت زا ات هتشاد نآ رب ار یرهش ناریدم و نازیر همانرب طبریذ
     فوولعم دووخ هوب ار نازویر همانرب هجوت زورما هک ددرگ یم  وسحم اه لماع نیا نیرترثؤم زا یکی یعامتجا هیامرس
  متوسیب نرق  ود همین هب نآ أشنم هک دشاب یم یعامتجا  ولع رد هتسجرب میهافم زا یکی یعامتجا هیامرس .تسا هتخاس
  هاگوشناد زا 5 ناوف یناه طسوت یا هلاقم رد راب نیتسخن یارب و 3030 لاس زا لبق یعامتجا هیامرس حالصا .ددرگ یم رب
     نیوج کیوسالک روثا رد یدوج   رووط هوب یعامتجا هیامرس حاللصا اما .(4190 ،یناولا) دش حرلم یبرغ یاینیجیریو
  یاوه  هکبوش تیمها رب هک ،تسا هدش هدربراک هب 1330 لاس رد "ییاکیرمآ درزب یاهرهش یگدنز و درم" 9 وکاج
    هوب هوک دووب 1130  هوهد رد اهنت یعامتجا هیامرس  وهفم اما .(10-50 :3190 ،امایوکوف) دنک یم دیکأت اهرهش رد  درم
  یاوه   هویرظن ناویم رد یا    هدوش فویرعت هاوگیاج یبرجت و یرظن شرتسگ اب تسناوت و تفرگ رارق هجوت دروم یدش
 نایم هلبار هب یدایز یاه شهو پ دعب هب ههد نیا زا .(4190 ،یلسوت و یوسوم) دهد صاصتخا دوخ هب یسانش هعماج
  هوجوت  یهاوفر و  یعاومتجا  ،یوسایس  ،یداوصتقا  نوگاونوگ  حولوس و اه هزوح رد تببم یاهدمایپ و یعامتجا هیامرس
 .(1115 ،4تیوک) دنا هدرک
  هوئارا  یناوسنا  ولع فلتخم یاه هزوح رد نارظن بحاص طسوت یعامتجا هیامرس  وهفم زا یددعتم فیراعت لاح هب ات
  یاوج  هوب  یعاومتجا هیامرس یزاسراکشآ هب اهنت فیراعت زا یرایسب هک داد ناشن امایوکوف دوجو نیا اب اما .تسا هدش
  ،هوعماج  یوگنهرف و  یولخاد  لداوعت و  یگنهاومه هب یعامتجا هیامرس یو رظن زا .دنا هتخادرپ یعامتجا هیامرس  وهفم
  عوقاو رد .دراد هراشا ،دنا هتفرگ یاج هعماج نورد رد هک اه نامزاس و  درم اب تلود یالماعت زین و اه شزرا ،اهراجنه
   یداوصتقا دوشر  هونوگ  چیوه نآ  نودوب و دراد یم هگن لصتم رگیدکی هب ار هعماج هک تسا یریجنز یعامتجا هیامرس
 .(1-05 :0115 ،امایوکوف) دیشاپ دهاوخ ورف مه زا یکانتشحو روط هب هعماج و تشاد دهاوخن
  هوک  دوناد   یوم یموسرریغ  یاوه شزرا  اوی اهراجنه زا ینیعم هعومجم ار یعامتجا هیامرس یرگید فیرعت رد امایوکوف
  روظن زا .(99 :4190 ،امایوکوف) دنتسه عفنیذ و میهس نآ رد تسا زاجم ناشنایم یراکمه و نواعت هک یهورگ یاضعا
  و دونز یم دنویپ مه هب ار دارفا هک ینیع یا هکبش راتخاس -0 .تسا هفلؤم ود یاراد یعامتجا هیامرس (3330) نوتسکپ

                                                                                                                                                                
1. Reconstruction 
2. Hanifan 
3. Jean jacobs 
4. Kweit 
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  وهفم ،تسخن هفلؤم هب هجوت اب .(00-40 :9115 ،0نوتیاپ) دارفا نیب دامتعا زا یشان و تببم ینهذ دنویپ عون کی -5
  لماوش یمسر یاه هکبش .تسا طبترم یمسرریغ و یمسر یناسنا یاه هکبش یشخبریثأت و هرتسگ هب یعامتجا هیامرس
 و یعامتجا طابترا هب ًاالومعم یمسرریغ یاه هکبش هک یلاح رد .تسا اه نآ نیب یاهدنویپ و یلحم عامتجا یاه نامزاس
 تسا دارفا نیب دامتعا دوجو یعامتجا هیامرس رگید مهم هفلؤم .(5115 ،ناراکمه و 5زنیکرپ) دراد هراشا لباقتم دامتعا
  ندوش یا      هکبوش هوب یداویز کومک داومتعا هک اجنآ زا .دراد دوجو اه هورگ ای و دارفا نیب هکلب اه هکبش نیب اهنت هن هک
 .(00-40 :9115 ،نوتیاپ) دوش یم  وسحم مهم رایسب صخاش کی ،دنک یم
   دونویپ یاوه هکبش و اهراجنه ،دامتعا ناونع هب ار یعامتجا هیامرس ،هنیمز نیا رد راذگریثأت نادنمشیدنا زا یکی 9 انتوپ
  یوعمج شنک زا یتوافتم عاونا ،نآ هجیتن و هدومن لیهست ار لباقتم عفانم بسک تهج رد یراکمه هک دنک یم فیرعت
 .(5115 ،4زرتلاو) تسا
  هتوشاد رظن کارتشا یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم رب نازادرپ هیرظن ،یعامتجا هیامرس زا ددعتم فیراعت دوجو هب هجوت اب
     فویرعت هومادا رد راوصتخا اوب اه هفلؤم نیا .دنا هدومن دیکأت یعامتجا هیامرس رد اه هفلؤم نیا رب نازادرپ هیرظن یمامت و
 .دنا هدیدرگ
  یاومازلا و ط    یاروش زا ،یعاومتجا هیامروس هدونهد لیکشت رصانع نیرت مهم زا یکی ناونع هب دامتعا :5یعامتجا دامتعا
 ثعاب هک یروط هب ؛دسر یم رظن هب یرورض یعامتجا لئاسم لح یارب و هدش  وسحم هعماج ره تیدوجوم یدیلک
        طوباور نازویم اوب میقتوسم هولبار و توسا یعاومتجا طباور ساسحا ،دامتعا .ددرگ یم یناور تینما و شمارآ شیادیپ
 .(105 :4190 ،شخب جات) دراد یعامتجا

       یگدونز رد داروفا هونالاعف تکروش نآ یاونعم نیروت   میقتوسم و نیروت هداس هب یعامتجا تکراشم :یعامتجا تکراشم
      عباونم و یردوق میوسقت هوناهاگآ دونیارف رد هک تسا تین و دصق اب و دنمفده شنک یعون تکراشم .تسا یعامتجا
   فادوها هوب لین تهج رد وا یعامتجا طیحم و اه ناسنا نیب لباقتم شنک یاه هدر یارب تصرف یزاس مهارف و  ایمک
 .(9390 ،ناراکمه و یرایز) دنک یم ادیپ دومن نیعم

 رصانع اب و هدرک  فح ار دوخ یدحو هورگ هک تسا نآ یانعم هب یعامتجا  اجسنا :6یعامتجا یگتسبمه و ماجسنا
 ت وسا هورگ دن  ای رفن دن  نیب تیلوئسم ساسحا ، اجسنا و یگتسبمه .دشاب هتشاد ییاونمه و قبالت شخب یدحو
     ازولا اوی هوفیظو کی هشیدنا دوجو نمضتم هک تسا یقالخا یانعم کی زئاح و دنشاب رادروخرب هدارا و یهاگآ زا هک
 .(3190 ،ینسحم اقآ و ینسحم) تسا لباقتم
     روه هوب هوجوت و یگدونز هب تبسن تیساسح و دیاقع ،راکفا زا یا هعومجم لماش یعامتجا یهاگآ :یعامتجا یهاگآ
 ،ناراکمه و یرایز) دشاب یم ،دوش یم طوبرم یعامتجا ای و یسایس زا معا یمومع روما هب انعم نیرت عیسو رد هک هچنآ
9390). 

                                                                                                                                                                
1. Payton 
2. Perkins 
3. Putnam 
4. Walters 
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6. Social Cohesion 
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 هعلاطم دروم هقطنم
  توغل رد " دوهف" .دراد دوخ رد ار یناساس هرود تفاب هک دشاب یم دزی رهش یالحم نیرت یمیدق زا یکی ،ناداهف هلحم
  هدووب  ناوسانشرس و  ناوگرزب  ،ناویعا  تنوکوس لحم هتشذگ رد هلحم نیا اریز ؛دشاب یم ناسانشرس و نایاناد یانعم هب
  لزونم رد و  هتوشاد هقالع زوی یرادهگن هب دزی ناکباتا زا یکی هک اریز ،هتفای یرهش زین نارادزوی هلحم هب زین و ؛تسا

  اوب ییاهر ذوگ طسوت و هتشاد رارق دزی رهش یخیرات تفاب لامش رد هلحم نیا .تسا هدرک یم یرادهگن گنلپزوی دوخ
 ،هروشبآ هلحم اب لامش زا هلحم نیا .دوش یم طبترم دزی رهش عماج دجسم و رازاب لماش یمیدق رهش یزکرم هعومجم
     طبتروم موساقلاوبا هاوش و تعاوس و تقو یالحم اب  ونج زا و ونکشوک هلحم اب  رغ زا ،ون رازاب هلحم اب قرش زا
 تسا رت عیسو ًااتبسن دزی رهش یخیرات تفاب رد یالحم رگید هب تبسن هلحم نیا تحاسم .(50 :3190 ،یلسوت) تسا
 .(2390 ،دزی رهش یرادرهش نامزاس)

 
 ناداهف هلحم و دزی یخیرات هدودحم .1 لکش

  شور اوب نآ  یاوه هداد و  یولیلحت - یفیوصوت نآ  قویقحت شور . دوشاب  یوم  یدربراوک  تویهام  روظن زا رضاح شهو پ
      دزوی رهوش ناداوهف هولحم رد نکاوس نادنورهش لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدیدرگ مهارف ینادیم و یا هناخباتک
  یوتیعمج اب دزی رهش ناداهف هلحم رد نادنورهش یارب  زال هنومن دادعت نارکوک هدش حالصا لومرف ساسا رب .دشاب یم
  نازویم  نتخاوس صخشم روظنم هب ادتبا شهو پ همادا رد .دیدرگ دروآرب هنومن 239 ؛2390 لاس رد رفن 9401 زا شیب
  هوب یا  هونومن کت یت نومزآ .تسا هدیدرگ هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا هعلالم دروم نادنورهش یعامتجا هیامرس
  نویا رد .تسا رت مک ای و رت شیب تباث رادقم کی زا نازیم ه  هب هعماج کی نیگنایم هک دزادرپ یم عوضوم نیا یسررب
  روت شیب ریغتم نآ دروم رد هعماج نیگنایم هک تسا ینعم نیدب ،دنشاب تببم ود ره نییاپ دح و الاب دح هچنان  نومزآ
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  نیگناویم  ،دوشاب  یوفنم  (نییاوپ ای الاب دح) اهدح زا یکی هچنان  .دراد رارق یبوللم حلس رد و نومزآ دروم رادقم زا
  درووم  رویغتم  نیگناویم  هوک تسا  ینعم  نیدب ،رادقم ود نیا ندوب یفنم نین  مه .تسا نومزآ رادقم ربارب ًاابیرقت هعماج
 دراد  راروق   یبوللماون و نییاوپ  حلوس رد یسررب دروم ی هعماج رد اهریغتم نیا و نومزآ رادقم زا رت مک هعماج رد رظن
     روب یعاومتجا هیامروس یراذوگرثا نازیم نتخاس صخشم روظنم هب سپس .(33-13 ص ،5390 ،ناراکمه و ییادیص)
   هویوگ روب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم هلبار یرادانعم نایب روظنم هب نینچمه و هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب
    هدافتوسا نووسریپ بیروض تیاهن رد و LISREL طیحم رد یراتخاس یالداعم یزاسلدم زا یزاسون و یزاسهب یاه
 .تسا هدیدرگ
 اه هتفای
   حلوس یوسررب هب یا هنومن کت T نومزآ زا هدافتسا اب ادتبا قیقحت یاه هداد لیلحت روظنم هب شهو پ زا هلحرم نیا رد
 طیحم رد یراتخاس یالداعم زا هدافتسا اب سپس .تسا هدش هتخادرپ هلحم رد یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یرادروخرب

LISREL تسا هدش هتخادرپ یزاسون و یزاسهب یاه هیوگ رب اه هفلؤم زا کی ره یارثا یرادانعم لیلحت هب. 
 یرامآ هعماج یدرف یاه یگژیو-1
  هدووب 29-24 وگخساپ دارفا ینس هدر نیرتشیب ،دهد یم ناشن یرامآ هعماج دارفا یاه یگ یو فیصوت زا لصاح جیاتن
  روفن 4/9  داروفا  نویا راوناخ دعب طسوتم .دنا هدوب و نز دصرد 3/1 و درم دصرد 4/53 هدنهد خساپ هنومن لک زا .تسا
   هوعماج زا دوصرد 03/9 و داوساب یرامآ هعماج زا 31/33 هک دهد یم ناشن زین ناگدنهد خساپ داوس تیعضو .دشاب یم
 .(0 لودج) دنا هدوب داوس یب

 یرامآ هعماج تالیصحت نازیم .1 لودج

    
 
 
 
 

 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 ناداهف هلحم رد یعامتجا هیامرس تیبولطم شجنس-2
 ،یعامتجا دامتعا صخاش راه  بلاق رد هیوگ 15 ناداهف هلحم رد یعامتجا هیامرس تیبوللم نازیم شجنس روظنم هب
  زال   .توفرگ راروق یفیصوت یبایزرا دروم و یحارط یعامتجا یهاگآ و یعامتجا هکبش و  اجسنا ،یعامتجا تکراشم
        نیوصصختم لوناپ ساوسا روب سپوس و یدانوسا روروم ساسا رب یعامتجا هیامرس یاه صخاش  اختنا تسا رکذ هب

   نیوصصختم زا روفن 1 زا ،یعامتجا هیامرس یاه هیوگ و اه صخاش جارختسا زا سپ روظنم نیدب .تسا هتفرگ یروص
     هدافتوسا اوه هویوگ و اوه  صخاوش ییاور شجنس روظنم هب یزاسون و یزاسهب و یرهش یزیر همانرب هنیمز رد یناتسا
 یعامتجا دامتعا هیوگ 1 زا یرامآ هعماج تفگ ناوت یم هعلالم دروم یاه هیوگ یفیصوت جیاتن ساسا رب .تسا هدیدرگ
  یامیموصت  و رهوش یاروش هب  درم دامتعا نازیم ؛31/5 نیگنایم اب هقلنم یرادرهش هب  درم دامتعا نازیم هیوگ 9 اهنت

 دصرد دادعت تالیصحت حطس

 01/9 00 داوس یب
 01/19 190 ییادتبا
 04/19 000 ییامنهار
 41/55 91 ملپید
 91/3 55 رتالاب و سناسیل

 110 239 عمج



 337 ...یعامتجا هیامرس یراذگرثا و هطبار لیلحت

   حلوس زا روت نییاپ ار 31/5 نیگنایم اب اه حرط عفانم هنالداع عیزوت هب تبسن  درم دامتعا نازیم و 32/5 نیگنایم اب نانآ
  و اوه     هویداحتا رد تکروش هویوگ کوی اب ربارب یعامتجا تکراشم صخاش یارب یبایزرا نیا .دنا هدومن یبایزرا طسوتم
     تیلوئوسم ساوسحا هویوگ ود اوب ربارب یعامتجا هکبش و  اجسنا صخاش یارب ؛03/5 نیگنایم اب یا هلحم یاه تسشن
  هولحم نورد عازن لح رد هلخادم تهج درف ندوب بلطواد و 43,5 نیگنایم اب یا هلحم لئاسم و هعماج هب کمک یارب
    یرایارووش فیاوظو و اوضعا یاباختنا هوحن زا عالطا نازیم هیوگ ود اب ربارب یهاگآ صخاش یارب و 13/5 نیگنایم اب
 53/5 نیگنایم اب طبریذ  نامزاس هب یاعالطا نیا هئارا و یا هلحم یالکشم و لئاسم زا یهاگآ و 41/5 نیگنایم اب هلحم
 نیگنایم و طسوتم حلس زا رت نییاپ ار هیوگ 1 نیگنایم یرامآ هعماج یسررب دروم هیوگ 15 زا یلک روط هب .تسا هدوب
 .(5 لودج) دنا هدرک یبایزرا طسوتم حلس زا رتالاب ار هیوگ 30

 هعلاطم دروم هقطنم رد یعامتجا هیامرس یاه هیوگ یفیصوت لیلحت .2 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 هدیدرگ هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا هعلالم دروم هقلنم رد یعامتجا هیامرس تیبوللم شجنس روظنم هب همادا رد
  تویبوللم و یارکیل یفیط هنماد  استحا اب و نانیمطا دصرد 33 حلس رد یا هنومن کت T یرامآ نومزآ جیاتن .تسا
        حلوس رد یعاومتجا هیامروس زا ناداوهف هولحم نادنورهوش یرادرووخرب نازیم هک دهد یم ناشن نومزآ دروم 9 یددع
  هدویدرگ یبایزرا تببم یروص هب نییاپ و الاب دح و طسوتم حلس زا رتالاب نومزآ یاه هرامآ هک ار  دراد رارق یبوللم

خاش
 ص

 هیوگ

 مک یلیخ

 مک

 طسوتم

 دایز

 دایز یلیخ

 هدشن راهظا

 نیگنایم

ارحنا
 ف

 یعامتجا دامتعا

 45/0 40/4 00 110 100 40 2 19 رگیدکی هب  درم دامتعا نازیم
 34/0 11/9 10 11 39 000 54 21 هلحم یالکشم لح رد دوخ ییاناوت هب تبسن نادنورهش دامتعا نازیم
 34/0 31/5 3 13 54 54 000 41 هقلنم یرادرهش هب  درم دامتعا نازیم
 35/0 11/4 1 410 100 40 1 54 فانصا و یهورگ درکلمع هب نادنورهش دامتعا نازیم
 14/0 23/5 3 41 59 44 400 23 نانآ یامیمصت و رهش یاروش هب  درم دامتعا نازیم
 35/0 04/5 1 39 39 12 590 13 ناشتاعالطا و یاداهنشیپ تسبراک هب تبسن  درم دامتعا نازیم
 09/0 31/4 1 910 310 90 10 54 اه هژورپ و اه حرط فادها هب تبسن دامتعا نازیم
 34/0 31/5 3 31 44 54 000 31 اه حرط عفانم هنالداع عیزوت هب تبسن  درم دامتعا نازیم

کراشم
 یعامتجا ت

 39/0 13/9 3 110 100 40 4 42 اه نامزاس هب اه هتسناد و یاعالطا هئارا و اه یریگ میمصت رد تکرش
 51/1 31/9 3 91 040 390 2 4 یالحم یزاسون و یزاسهب رد تکراشم
 02/0 03/5 10 93 39 14 100 91 یا هلحم یاه تسشن و اه هیداحتا رد تکرش
 91/0 21/9 2 900 11 050 49 4 یرهش یتیریدم متسیس ییاراد و دمارد رد تکراشم
 20/0 01/9 0 100 33 31 34 50 حرط فادها یاتسار رد اه حرط ییارجا دنور رب یراظن
 50/0 11/4 4 020 000 01 4 45 درکلمع دوبهب روظنم هب نیلوئسم و اه حرط ییارجا درکلمع زا داقتنا
 35/0 40/4 1 230 910 20 2 39 یلحم بختنم دارفا زا تیامح و یلحم یاباختنا رد تکراشم نازیم

 یعامتجا هکبش و  اجسنا

 34/0 43/9 4 93 000 24 94 33 هلحم یلاها نیب عازن و یریگرد  دع
 14/0 01,4 4 000 24 44 53 33 نیلوئسم و نازیر همانرب اب هنامیمص طباور یرارقرب
 52/0 13/9 4 110 14 25 93 14  درم اب اه نامزاس و اهداهن یراکمه
 34/0 43/5 4 93 14 14 000 33 یا هلحم لئاسم و هعماج هب کمک یارب تیلوئسم ساسحا
 22/0 34/9 2 430 19 49 21 14 هلحم عضو دوبهب یارب دوخ تقو و لوپ زا یشوپ مش  هب تیاضر
 10/0 33/9 1 910 490 01 35 15 هلحم لاوما زا یرادهگن و  فح رد نادنورهش شالت
 14/0 13/5 3 53 24 44 100 13 هلحم نورد عازن لح رد هلخادم تهج درف ندوب بلطواد
 21/0 11/9 0 51 220 91 25 30 هلحم یارب درف ندش عقاو دیفم ساسحا

 یعامتجا یهاگآ

 93/0 41/5 0 11 33 53 4 220 هلحم یرایاروش فیاظو و اضعا یاباختنا هوحن زا عالطا نازیم
 11/0 13/9 0 300 330 03 1 05 هلحم نورد یرادرهش ینارمع یاه هژورپ زا یهاگآ نازیم
 52/0 44/9 4 350 01 13 10 21 هلحم یخیرات و یمومع یاهاضف زا دوجوم یاه هصقانم زا عالطا نازیم
 31/0 53/5 1 500 11 3 2 530 یاعالطا نیا هئارا و یا هلحم یالکشم و لئاسم زا یهاگآ
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     اوب یعاومتجا یهاوگآ و حلوس نیرتالاب رد 115/3 هرامآ اب یعامتجا تکراشم یسررب دروم هفلؤم راه  نایم زا .تسا
  یعاومتجا هکبش و  اجسنا هفلؤم یدنورهش تکراشم هفلؤم زا دعب .تسا هتشاد رارق حلس نیرت نییاپ رد 915/4 هرامآ
 .(9 لودج) تسا هتشاد رارق 303/2 هراما اب یعامتجا دامتعا و 230/3 هرامآ اب

 یعامتجا هیامرس زا نادنورهش یرادروخرب حطس .1 لودج

 

 

 

 
 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 یزاسون و یزاسهب صخاش یاه هیوگ یلماع لیلحت-1
 10 ایآ هک لاؤس نیا شجنس روظنم هب رگید یترابع هب ای یسررب دروم هیوگ 10 ییاور لیلحت روظنم هب هلحرم نیا رد
 هن ای دنراد ار صخاش نیا شجنس تهج  زال تیلباق و ییاناوت ،یزاسون و یزاسهب صخاش یارب هدش یحارط هیوگ
     اوب طبتروم یاوه هویوگ  اختنا تسا رکذ هب  زال .تسا هدیدرگ هدافتسا لرزیل لدم بلاق رد 0یدیئات یلماع لیلحت زا
 .تسا هتفرگ یروص نیصصختم لناپ ساسا رب سپس و یدانسا هعلالم ساسا رب ادتبا رد یزاسون و یزاسهب صخاش
  دوش هتساوخ هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب و یرهش یزیر همانرب هنیمز رد یناتسا صصختم 1 زا روظنم نیدب

     هیامروس هوک یزاوسون و یزاوسه    ب اوب طبتروم یاوه هویوگ ،یدانسا هعلالم زا هدش جارختسا یاه هیوگ حالصا نمض
  صوصختم 1     یاروظن لویلحت و اوه هویوگ یروآ   عومج زا سوپ .دنیامن تسیل ار دراذگ ریثأت نآ رب دناوت یم یعامتجا
      و یلماوع راوب یرووص ود هوب لدوم نیا یجورخ .تسا هدش یروآدرگ (4) لودج بلاق رد هدش ییاهن یاه صخاش
 -33/0  اوت 33/0  هزاوب رد اه نآ یرادانعم دادعا نتفرگن رارق اه هیوگ زا کی ره دیئات کالم و دشاب یم یرادانعم دادعا
    درووم هویوگ نآ ،دوشاب هدش فیرعت هزاب نیا رد اه هیوگ نیا زا کی ره یرادانعم دادعا رگا رگید یترابع هب .دشاب یم
   یلماوع راوب نیا رب هوالع .دشاب یمن رادروخرب یزاسون و یزاسهب صخاش شجنس یارب  زال تیلباق زا و هدوبن دیئات
    ،دوشاب روتکیدزن کوی هب اه هیوگ یارب هدمآ تسد هب یلماع راب ه  ره هک تسا ناسون رد 0 ات 1 نیبام هدش هدیجنس
 هیوگ یلماع راب نینچمه و یسررب دروم هیوگ 10 یرادانعم دادعا (4) لودج رد .دراد هیوگ نآ یالاب تیمها زا ناشن
    و یزاوسهب صخاوش هویوگ 10  زا دوهد   یوم ناوشن (5) لکش و (4) هرامش لودج هک هنوگنامه .تسا هدش هدروآ اه
   و یزاوسهب یاوه   حروط یاوه   هونیزه رد ییووج هفرص ناونع تحت 31/1 هرامآ اب 20 هیوگ یرادانعم ددع اهنت یزاسون

                                                                                                                                                                
 درکیور ود یفاشتکا یلماع لیلحت یاه لدم و یدییأت یلماع لیلحت یاه لدم .درادن دوجو شخر  یاه  اگ یفاشتکا یلماع لیلحت فالخرب یدیئات یلماع لیلحت رد .0
 دننک یم یریگ هزادنا ار ناهنپ یاهریغتم  ادک ،ریذپ هدهاشم یاهریغتم  ادک هک تسا صخشم ،یدییأت یلماع لیلحت یله لدم رد .دنتسه یریگ هزادنا یاه لدم رد یوافتم
 یریذپ هدهاشم یاهریغتم ه  هک دناد یمن شیپ زا ققحم ،یفاشتکا یلماع یلیلحت یاه لدم رد هک تسا یلاح رد نیا .دنک یم در ای و دیئات ار هلبار نیا دوجو ققحم و
 یلماع لیلحت لدم رد نیاربانب .دننک یم یریگ هزادنا ار یناهنپ ی هزاس ه  ،ریذپ هدهاشم یاهریغتم هک دنک فشک ات تسا ددصرد و دننک یم یریگ هزادنا ار ناهنپ هزاس  ادک
 و یدیئات یلماع لیلحت زا رتشیب یاعالطا بسک روظنم هب .درادن ار یفاشتکا یلماع لیلحت لحارم شخر  هئارا هب یزاین و تسا ضرف در ای دیئات فده اب ققحم یدیئات
 :یکینورتکلا سردآ هب دوش عوجر یفاشتکا یلماع لیلحت اب نآ یوافت

 http://tahlil95.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C/ 

 صخاش

 9 نومزآ دروم یددع تبوللم
 صخاش یبایزرا

 نیگنایم حلس یرادانعم حلس یدازآ هجرد نومزآ هرامآ
 %33 نانیمطا هلصاف
 الاب دح نییاپ دح

  وللم 9313/1 3949/1 11202/1 111/1 439 303/2 یعامتجا دامتعا
  وللم 1131/1 5322/1 32311/1 111/1 439 115/3 یعامتجا تکراشم

  وللم 1913/1 1529/1 01102/1 111/1 439 230/3 یعامتجا هکبش و  اجسنا

  وللم 0112/1 1110/1 23149/1 111/1 439 915/4 یعامتجا یهاگآ



 717 ...یعامتجا هیامرس یراذگرثا و هطبار لیلحت

  هوتفرگ رارق یرادانعم حلس رد رگید هیوگ 30 و تسا هتفرگن رارق یرادانعم حلس رد یژرنا فرص شهاک و یزاسون
  دوهد  یوم ناشن زین اه هیوگ یلماع یاهراب .دنشاب یم اراد ار یزاسون و یزاسهب صخاش شجنس تهج  زال ییاناوت و
  اوب هدوسرف یاه تفاب یایحا هژورپ فادها و  درم عفانم نیب ضراعت شهاک هیوگ ،یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا هک
 رد  ییووج    هفروص هویوگ و یزاوسون و      یزاوسهب صخاوش یاوه هویوگ زا تویمها حلس نیرتالاب رد 11/0 یلماع راب
    راروق تویمها حلوس نیرت نییاپ رد 41/1 یلماع راب اب یژرنا فرص شهاک و یزاسون و یزاسهب یاه حرط یاه هنیزه
 هجوت اب .دراد اه هیوگ یبسن ندوب بسانم زا ناشن لدم نیا (لکش نیریز تمسق) نیمخت جیاتن نینچمه .تسا هتشاد
   توسد هوب 09,5  اوب ربارب (=300df) یدازآ هجرد هب (=13,215X2) هدش هبساحم X2 تبسن رادقم لرزیل یجورخ هب
 تسا هدمآ تسد هب 111/1 اب ربارب زین RMSEA رادقم نینچمه .دشاب یم (9) لرزیل یدادرارق ددع زا رتمک هک دیآ یم
 یزاسهب صخاش شجنس یارب اه هیوگ نیا هک تسا نیا زا یکاح دراوم نیا یمامت .تسا 11/1 زاجم دح زا رتمک هک
 دنوش یم  وسحم یبسانم یاه هیوگ ،ناداهف هلحم رد یزاسون و

 یزاسون و یزاسهب صخاش یاه هیوگ یرادانعم دادعا و یلماع راب .4 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 هیوگ

 یلماع راب

 یرادانعم

یعضو
 ت

 دیئات 53/20 01/1 یالکشم و لئاسم صوصخ رد نازیر همانرب و نادنورهش یهاگآ و شناد حلس ءاقترا
 دیئات 03/4 25/1 یزاسهب اه حرط لصاح عفانم و هیلوا عبانم عیزوت رد یعامتجا تلادع شیازفا

 دیئات 33/5 30/1  درم یاه تیولوا اهزاین اب یزاسون و یزاسهب یاه همانرب قیبلت و یگنهامه شیازفا

 دیئات 91/35 11/0 تفاب یایحا هژورپ فادها و  درم عفانم نیب ضراعت شهاک

 دیئات 45/35 33/1 اه نآ یرگنزاب رد تلوهس و اه حرط ییارجا یالکشم و لئاسم نایب

 دیئات 33/10 11/1 یزاسون و یزاسهب یاه حرط زاین دروم یلام عبانم نیمأت

 دیئات 91/4 25/1 اه حرط یارجا روظنم هب ینف و یناسنا عبانم نیمأت

 دیئات 13/3 29/1 هلحم رد یزاسون و یزاسهب یاه همانرب یشخبرثا و اه حرط تیفیک دوبهب

 دیئات 01/25 13/1 رهش یدبلاک لئاسم هب رطاخ قلعت و یریذپ تیلوئسم سح شیازفا

 دیئات 99/00 22/1 نادنورهش و نازیر همانرب یتیصخش دشر و سفن هب دامتعا شیازفا

 دیئات 10/4 05/1 نازیر همانرب و ناصصختم یزومآزاب

 دیئات 21/55 03/1 حرط یارجا و یزیر حرط روظنم هب زاین دروم یاه هتسناد و یاعالطا نیمأت

 دیئات 21/55 03/1 یزاسون لابق رد ضراعت شهاک و یا هلحم یاه گنهرف هدرخ نیبام یدحو داجیا

 دیئات 53/05 31/1  درم یوس زا اه هژورپ و اه حرط یاهدرواتسد زا رتشیب ه  ره یدنمتیاضر

 در 31/1 41/1 یژرنا فرص شهاک و حرط یاه هنیزه رد ییوج هفرص
 دیئات 20/4 55/1 هلحم هدوسرف تفاب یزیر همانرب صوصخ رد یرهش ناریدم و نازیر همانرب بیغرت

 دیئات 34/0 11/1 یزاسون و یزاسهب یاه حرط یارجا دنور رد عیرست
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 یزاسون و یزاسهب صخاش یاه هیوگ یرادانعم دادعا و یلماع راب .2 لکش

  یاوه  هونیزه رد ییوج هفرص هیوگ ؛یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا رتهب شجنس و لدم دوبهب روظنم هب همادا رد
   لدوم و فذوح لدم زا تسا هتفرگن رارق یرادانعم حلس رد هک یژرنا فرص شهاک و یزاسون و یزاسهب یاه حرط
  هدوش هدروآ (9    ) لکوش رد یزاوسون و یزاوسهب صخاوش یاه هیوگ لدم هدش حالصا هجیتن .ددرگ یم میسرت هرابود
 .تسا

 
 یزاسون و یزاسهب صخاش یاه هیوگ هدش حالصا یرادانعم دادعا و یلماع راب .1 لکش

 و یزاسون و یزاسهب یاه حرط یاه هنیزه رد ییوج هفرص هیوگ فذح اب دهد یم ناشن (9) هرامش لکش هک هنوگنامه
   هوب هوجوت اب هک یوحن هب .تسا هتفای دوبهب هیلوا لدم هب تبسن زین لدم شزارب بیارض ،لدم زا یژرنا فرص شهاک
   هوک دویآ یم تسد هب 33/0 اب ربارب (=410) یدازآ هجرد هب (=40/415) هدش هبساحم X2 تبسن رادقم لرزیل یجورخ



 317 ...یعامتجا هیامرس یراذگرثا و هطبار لیلحت

1 اب ربارب زین RMSEA رادقم نینچمه .تسا هدمآ تسد هب 09/5 اب ربارب یلبق لدم رد    هوک توسا هدمآ تسد هب 33/1
    شزاروب زا لدوم ،دوندرگ دروآرب یرت نییاپ حلس رد ددع ود نیا ه  ره هک اجنآ زا اذل .تسا 11/1 زاجم دح زا رتمک
   رادرووخرب یروتهب شزارب زا لدم و دوبهب اه هیوگ هیلوا لدم حالصا اب تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا رادروخرب یرتهب
 .تسا هدش
 یزاسون و یزاسهب صخاش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا نییبت-4
    هوب یزاوسون و یزاوسهب صخاش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا یرادانعم شجنس روظنم هب هلحرم نیا رد
        دادوعا یوجورخ ساوسا روب .توسا هدویدرگ هدافتوسا لرزیل لدم یرادانعم دادعا و یلماع یاهراب زا اه هیوگ کیکفت
     حلوس رد یزاوسون و یزاوسهب صخاوش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا ًاالوا تفک ناوت یم لرزیل یرادانعم
 یاه هیوگ رب رثؤم ناداهف هلحم رد یعامتجا هیامرس تیبوللم هک دشاب یم انعم نیدب نیا و تسا هتشاد رارق یرادانعم
   هیامروس یوسررب دروم یاه هفلؤم نایم زا هک دهد یم ناشن یلماع یاهراب جیاتن ًاایناث ؛هدوب یزاسون و یزاسهب صخاش
    اوب روما نویا و تسا هتشاد یزاسون و یزاسهب صخاش یاه هیوگ رب ار ریثأت نیرتشیب یدنورهش تکراشم ،یعامتجا

  یاوه    هوفلؤم ناویم زا هوک داد ناشن زین یت نومزآ یجورخ هک ار  .دراد یناوخمه زین یا هنومن کت T نومزآ یجورخ
   ود هوبترم رد .تسا هتشاد رارق تیبوللم حلس نیرتالاب رد 43/1 یلماع راب اب یدنورهش تکراشم ،یعامتجا هیامرس
 دامتعا هفلؤم  وس هبترم رد ؛93/1 یلماع راب اب یعامتجا  اجسنا و هکبش هفلؤم ،یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا
 .(2 و 4 لکش) تسا هتشاد رارق 11/1 یلماع راب اب یعامتجا یهاگآ هفلؤم تیاهن رد و 31/1 یلماع راب اب یعامتجا

 
 یزاسون و یزاسهب صخاش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا و هطبار یرادانعم .4 لکش
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 یزاسون و یزاسهب صخاش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا یلماع راب .5 لکش

      شزاروب زا ناوشن یزاوسون و یزاوسهب یاوه هیوگ رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا ییاهن لدم نیمخت جیاتن
   هدوش هبوساحم X2          تبوسن رادوقم لرزویل یوجورخ هوب هوجوت اوب .دراد اوه هویوگ یبسن ندوب بسانم و لدم بسانم
(93/305X2=) یدازآ هجرد هب (330df=) دوشاب یم (9) لرزیل یدادرارق ددع زا رتمک هک دیآ یم تسد هب 9/0 اب ربارب.  
   دراووم نویا یمامت .تسا 11/1 زاجم دح زا رتمک هک تسا هدمآ تسد هب 331/1 اب ربارب زین RMSEA رادقم نینچمه
      و یزاوسهب روب یعاومتجا هیامروس یاوه هفلؤم یراذگرثا و هلبار شجنس یارب داعبا و اه هیوگ هک تسا نیا زا یکاح
  ناووت یم لرزیل لدم یجورخ هب هجوت اب تیاهن رد .دنشاب یم رادروخرب یبسانم تیبوللم زا ،ناداهف هلحم رد یزاسون
  هدووب هلحم نیا رد یزاسون و یزاسهب رب رثؤم ناداهف هلحم نادنورهش نیبام یعامتجا هیامرس ندوب  وللم هک تفگ
    هدروآ یزاوسون و یزاوسهب صخاوش و یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یرادانعم دادعا و یلماع راب (2) لودج رد .تسا
 .تسا هدش

 یزاسون و یزاسهب رب یعامتجا هیامرس ریغتم و اه هفلؤم یلماع یاهراب و یرادانعم دادعا .5 لودج

 

 

 

 
 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 یزاسون و یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم هطبار نییبت-5
 و یزاسهب صخاش و رگیدکی اب یعامتجا هیامرس هناگراه  یاه هفلؤم نیب هلبار نازیم یرامآ نایب روظنم هب تیاهن رد
   زا ناوشن ناونیمطا دصرد 33 حلس رد بیرض نیا جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا نوسریپ یگتسبمه بیرض زا یزاسون

 تیعضو یرادانعم یلماع راب یراذگرثا و هطبار

 دیئات 03/05 31/1 یعامتجا هیامرس -دامتعا
 دیئات 21/95 43/1 یعامتجا هیامرس -تکراشم

 دیئات 20/95 93/1 یعامتجا هیامرس -هکبش و  اجسنا

 دیئات 51/05 11/1 یعامتجا هیامرس -یهاگآ

 دیئات 93/00 41/1 یزاسون و یزاسهب -یعامتجا هیامرس
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  رهوش ناداهف هلحم رد یزاسون و یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم نیبام میقتسم و تببم ،رادانعم هلبار
 .تسا هدش هدروآ (3) لودج رد حلس راه  رد نومزآ نیا جیاتن .دراد دزی

 یزاسون و یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس هناگراهچ یاه هفلؤم یگتسبمه بیرض .6 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .3390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
    .توسا هوتخادرپ دزوی ناداهف هلحم رد یزاسون و یزاسهب رب یعامتجا هیامرس یارثا و هلبار نییبت هب رضاح شهو پ
    قویرط زا هوفلؤم راوه  بلاغ رد هیوگ 15 یعامتجا هیامرس نازیم شجنس روظنم هب ادتبا شهو پ نیا رد روظنم نیدب
    راروق یجنوسرظن درووم هتخاس ققحم یا همانشسرپ بلاق رد نادنورهش یرامآ هعماج طسوت و ییاسانش یدانسا رورم
    رد یعاومتجا هیامروس یاوه هفلؤم زا ناداهف هلحم نادنورهش یرادروخرب نازیم هک داد ناشن یبایزرا نیا جیاتن .تفرگ
      درووم هوقلنم رد هوک دویدرگ صخوشم هتفرگ یروص یجنسرظن ساسا رب یترابع هب .تسا هتشاد رارق یبسانم حلس
   اجوسنا ،یا    هولحم رووما  اوجنا هب نادنورهش یتکراشم هقالع ،یتلود نانکراک و نادنورهش نیبام دامتعا حلس هعلالم
 ددرگ یم  وسحم یعامتجا هیامرس یاه صخاش زا هک یا هلحم روما و لئاسم هب تبسن نادنورهش یهاگآ و یعامتجا
     تکراوشم هولحم نویا رد یعاومتجا هیامرس یاه صخاش نایم زا .دراد رارق طسوتم حلس زا رتالاب و بسانم حلس رد
  صخوش م رووظنم هب سپس .تسا هتشاد رارق حلس نیرت نییاپ رد یعامتجا یهاگآ هفلؤم و حلس نیرتالاب رد یعامتجا
     صخوشم نموض هولحم رد یزاوسون و یزاسهب رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یارثا و هلبار یرادانعم نازیم ندومن
     یزاوسون و یزاوسهب و یرهوش لئاوسم هب هاگآ صصختم 1 زا یهاوخرظن و یدانسا هعلالم قیرط زا هیوگ 10 ندومن
      یوجورخ یراداونعم دادوعا و یلماوع راوب جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا لرزیل رازفا  رن و یراتخاس یالداعم زا ،یناتسا
     فروص شهاوک و حروط یاوه هنیزه رد ییوج هفرص هیوگ اهنت یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا هک دهد یم ناشن لرزیل
    اوب .توسا هتوشادن ار یزاسون و یزاسهب صخاش دروآرب تهج  زال ییاناوت و هتشادن رارق یرادانعم حلس رد یژرنا
    هولبار هوک دویدرگ صخشم لرزیل ییاهن یجورخ رد هیوگ نیا فذح قیرط زا لدم حالصا و رما نیا ندش صخشم
 یاه هفلؤم نایم زا .تسا هدوب رادانعم ناداهف هلحم رد یزاسون و یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم نیبام
   یعاومتجا یهاوگآ و یزا وسون و یزاسهب لک صخاش رب ار ریثأت نیرتشیب یعامتجا تکراشم هفلؤم ،یعامتجا هیامرس

 یزاسون و یزاسهب یهاگآ هکبش تکراشم دامتعا بیرض یاصخشم

 یعامتجا دامتعا 
 **191/1 **551/1 **001/1 **391/1 0 نوسریپ بیرض

 111/1 111/1 111/1 111/1  یراد ینعم

 239 239 239 239 239 دادعت

 یعامتجا تکراشم 

 **441/1 **201/1 **911/1 0 **391/1 نوسریپ بیرض

 111/1 111/1 111/1  111/1 یراد ینعم

 239 239 239 239 239 دادعت

 یعامتجا  اجسنا 

 **391/1 **001/1 0 **911/1 **001/1 نوسریپ بیرض

 111/1 111/1  111/1 111/1 یراد ینعم

 239 239 239 239 239 دادعت

 یعامتجا یهاگآ 

 **333/1 0 **001/1 **201/1 **551/1 نوسریپ بیرض

 111/1  111/1 111/1 111/1 یراد ینعم

 239 239 239 239 239 دادعت

 یزاسون و یزاسهب 
 0 **333/1 **391/1 **441/1 **191/1 نوسریپ بیرض

  111/1 111/1 111/1 111/1 یراد ینعم
 239 239 239 239 239 دادعت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  هوب 41/1     اوب روبارب زوین یزاوسون و یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس نیبام یلماع راب .تسا هتشاد ار ریثأت نیرتمک
  رد یزاوسون و یزاسهب صخاش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم یراذگرثا یدش زا ناشن رما نیا هک تسا هدمآ تسد
      و یزاوسهب صخاوش و یعاومتجا هیامروس یاوه   هوفلؤم ناویم هلبار یدش نایب روظنم هب تیاهن رد .دراد ناداهف هلحم
    نیباوم هوک دوهد   یوم ناوشن نانیمطا دصرد 33 حلس رد بیرض نیا جیاتن .دیدرگ هدافتسا نوسریپ بیرض زا یزاسون
      حلوس رد روگید یووس زا یزاوسون و یزاوسهب صخاش و یعامتجا هیامرس و وس کی زا یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم
 .دراد دوجو یتببم و میقتسم ،رادانعم هلبار ییالاب
 تاداهنشیپ
  رد هدووسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب رب یعامتجا هیامرس تیمها زئاح شقن ندش صخشم هب هجوت اب تیاهن رد
 :ددرگ یم هئارا اه هیامرس نیا یاقترا روظنم هب ریز یاداهنشیپ ؛شهو پ نیا
 صووصخ هب یا هلحم و یرهش یاه حرط و اه هژورپ رد  درم تکراشم بلج روظنم هب یزاسدامتعا و دامتعا داجیا  
     نودوب  دروم هوب یامدوخ هئارا :قیرط زا  درم یتکراشم لماع نیرتمهم ناونع هب هدوسرف نکاسم یزاسون و یزاسهب
  و اوه یزاسدازآ رد تلادع یارجا ،اه ضراوع ذخا رد تیفافش ،ینامتخاس یاه هناورپ رودص دنور رد لیهست ،ضیعبت
 ؛یرادرهش یاهدمآرد نیمأت رد تیفافش

 و ناداوهف هولحم هدوسرف نکاسم یزاسون و یزاسهب یاهدرکلمع هزوح رد یمدرم یاه تکراشم یاهرتفد لیکشت   
 ؛اهرتفد نیا طسوت ییاه هژورپ و اه حرط نین  رد یمدرم تکراشم اب طبترم یاه شزومآ هئارا
 اوب راوتفر یگنووگ  هنیمز رد دزی رهش یزاسون و یزاسهب یتیریدم روما لنسرپ ه یو یشزومآ یاه هرود یرازگرب    
  تیاوضر نیرتشیب هک یلنسرپ یارب ییاه قیوشت نتفرگ رظن رد و نادنورهش هدنزاس یاهداقتنا شریذپ و عوجر  ابرا
 ؛دنا هدومن بسک نادنورهش رظن زا ار

 نانکاوس هزویگنا شیازوفا   فدوه اوب طیحم یفیک یاقترا تهج رد ناداهف هلحم حلس رد یدبلاک یالخادم شیازفا    
 ؛هلحم حلس رد یعامتجا هیامرس هوقلاب هوجو تیوقت و تنوکس  وادت یارب
 تکراوشم و طوباور تویفیک و تیمک  وهفم هب) تفاب یعامتجا راتخاس دننام یدبلاک ارف یاه هفلؤم نتفرگ رظن رد    
 ؛یالحم یزاسون تهج رد یکرحم و رازبا ناونع هب اه همانرب و اه حرط رد (ناگدننک

 نازویر هومانرب  هوک  اونعم  نویا هب ؛تیریدم و یریگ میمصت رد تکراشم روظنم هب ناداهف هلحم نادنورهش زا هدافتسا   
   نادنورهوش یرووص نیا رد هک ار  .دنهد تکرش هژورپ اب دروخرب هوحن نییعت یارب یزاس میمصت حلس رد ار  درم
 .هدننک فرصم طقف هن دنناد یم حرط لوئسم و کیرش ار دوخ

 داومتعا سوح داوجیا نینچمه و یزاس هاگآ روظنم هب یا هلحم یاه نمجنا رد تیوضع روظنم هب نادنورهش قیوشت    
 ؛ناداهف هلحم نادنورهش یارب اه نمجنا رد تیوضع یایازم نداد رارق قیرط زا نیلوئسم و نادنورهش نیبام

 یاوه   هونیمز ،هژوروپ ندوب ینوناق نوچمه یدراوم دروم رد ارجا زا لبق اه هژورپ اب طابترا رد نادنورهش یزاس هاگآ  
 ؛... و هژورپ رد تکراشم یایازم ،هژورپ رد لیخد یاه نامزاس ،هژورپ یروآدوس ،هژورپ فادها ،تکراشم

 عبانم
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    سوریوس هولحم :یدرووم هعلالم) هدوسرف یاه تفاب رادیاپ یزاسهب نماض یلحم تکراشم" ،(1190) یاداسلارینم ،یباهش ،نسح ،یدمحا
 .اه شلا  و اه شزرا ،رادیاپ هعسوت زادنا مش  ،یرهش هدوسرف یاه تفاب شیامه نیلوا ،"(نارهت

 .33-51 صص ،11 هرامش ،مشش لاس ،اه یرادرهش هلجم ،"ریذپانرارکت و لیدب یب میدق تفاب" ،(9190) ردنکسا ،ینالصا

        بوسانم دونیارف هوئارا رووظنم هوب یرهوش روظنم ی اوه حرط رد تکراشم هاگیاج یبایزرا" ،(0390) هیضار ،یناث یگیباضر ،زانهب ،هداز نیما
 .35-39 صص ،9 هرامش ،10 هرود ،یزاسرهش و یرامعم -ابیز یاهرنه هیرشن ،"هدید بیسآ یاه تفاب ینیرفآزاب

 .4-35 صص ،99-49 هرامش ،نارهت ،تیریدم همانلصف ،"اه هیرظن و میهافم ،یعامتجا هیامرس" ،(4190) یلعریم ،یوقت دیس ،یدهم ،یناولا

    یزاوسون و یزاوسهب رد یومدرم تکراشم بلج" ،(1190) نیسح ،یزردوگ ،اضردمحم ،تسودنامهم ،میهاربا ،هدازدیشمج ،دمحم ،ینیئآ
 .سدقم دهشم ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب شیامه نیلوا ،"یرهش هدوسرف یاه تفاب

  هولجم ،" اوضف یاه یگ یو عامتجا یاه شرگن هیاپ رب ینایم هدوسرف تفاب رد یزاسون یاه تیلباق یسانشزاب" ،(4190) رباص دمحم ،نایرقاب
 .040-320 ،91 هرامش ،ییایفارغج یاه شهو پ

 .هزاریش یاراشتنا ،نارهت ،"هعسوت و یسارکومد ،دامتعا ،یعامتجا هیامرس" ،(4190) نایک ،شخب جات

     یاوقیقحت و یاوعلالم زوکرم ،لوا دولج ،" نارویا ر   د ینوکوسم یاهاوضف و یرهوش یحارط یاه شور و لوصا" ،(3190) دومحم ،یلسوت
 .نارهت ،ناریا یرامعم و یزاسرهش

 .لوا پا  ،" اختنا رشن ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب" ،(3190) لضفلاوبا ،ینیکشم ،دمحا ،دمحاروپ ،ثرمویک ،یبیبح

 .لوا پا  ،نارهت هاگشناد یاراشتنا ،یرهش تمرم ،(0190) هحیلم ،یدوصقم ،نسحم ،یبیبح

    یتکراوشم یزاوسهب روب یعامتجا هیامرس و یناکم قلعت ریثأت" ،(9390) اضر ،روپ یبن ،متکت ،لدنشور ،دیعس ،یدابآ نیسح ، وقعی ،هنگنز
   صوص ،مهدزوون هرامش ،مجنپ لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهو پ هلجم ،"(راوزبس هدرس هلحم :یدروم هعلالم) یمیدق یالحم
150-000. 

     رادویاپ هعوسوت یاتوسار رد دزوی رهش میدق یاه تفاب یزاس هدنزاب یبایزرا" ،(4390) یبتجم ،هدازروفغ ،هدیعس ،رفدیوم ،یلع ،یدابآ یگنز
 .090-320 صص ،مهن هرامش ، وس لاس ،یرهش یزیر همانرب یاعلالم همانلصف ،"دزی رهش

  رهوش رادیاپ هعسوت یاتسار رد یرهش میدق یاه تفاب یزاس هدنزاب یبایزرا" ،(4390) یبتجم ،هدازروفغ ،هدیعس ،رفدیوم ،یلع ،یدابآ یگنز
 .090-320 صص ،مهن هرامش ، وس لاس ،یرهش یزیر همانرب یاعلالم همانلصف ،"دزی

    روب دویکأت اوب یا    هولحم هعوسوت یدونب   حلوس و دروآروب" ،(9390) تجح ،ییاضر ،یلعدمحم ،یناملس ،یلع ،نایسواط ،هلا تمارک ،یرایز
 .32-31 صص ،10 هرامش ،2 هرود ،یرهش یزیر همانرب همانلصف ،"هوکربا رهش رد یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم

  صوص ،42   هراموش ،اهارووش همانلصف ،"یرهش یاسیسأت رب دیکأت اب یرهش هدوسرف یاه تفاب رد نارحب تیریدم" ،(3190) هناورپ ،رایویز
29-09. 

  یاوه  توفاب یزاسون و یزاسهب تهج رد یعامتجا هیامرس زا یریگ هرهب" ،(139) اریمس ،ینامرک یاداس ،همیهف ،رف هوکش ،ههلا ،الوجنابعش
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،ناریا یرهش داصتقا سنارفنک نیلوا ،"هدوسرف

 .19-53 صص ،4 یپایپ هرامش ، ود لاس ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،"ناریا رد یرهش تیریدم لوحت  وزل" ،(5190) لیعامسا ،هعیش

 هعلالم) ییاتسور قطانم رد یزرواشک یرادیاپ شجنس" ،(5390) اضردمحم ،قاحسب ،دواد ،ینیمج ،فسوی ،یربنق ،ردنکسا دیس ،ییادیص
 .11-310 صص ،3 هرامش ،طیحم یرادیاپ و ایفارغج همانلصف ،"(رسناور ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور قطانم :یدروم

  صوص ،25  هراموش ،متشه لاس ،ایفارغج هلجم ،"لباب رهش رد یرهش نارحب تیریدم و هلزلز" ،(3190) یدهم ،ولخرق ،نیما ،یئالم یجرف
430-940. 

 .نایناریا هعماج یاراشتنا ،یلسوت سابع  الغ همجرت ،"نآ  فح و یعامتجا هیامرس یسررب و مظن نایاپ" ،(3190) سیسنارف ،امایوکوف

 .هزاریش یراشتنا ،نایوپ نسح و زابکاخ نیشفا همجرت ،"یندم هعماج و یعامتجا هیامرس" ،(4190) سیسنارف ،امایوکوف
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-53  صوص ،42 هرامش ،ییایفارغج یاه شهو پ هلجم ،دزی یخیرات هیحان ایحا یزیر همانرب و تیریدم" ،(4190) نیسح ،دابآ لیلخ یرتنالک
11. 

 ،"   یالوحم رهوش :یوهو پ   درووم ؛یرهوش هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب" ،(3190) میرم ،ینسحم اقآ ،اضریلع ،یزیربت ینسحم
 .140-530 صص ،35 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف

   یوحارط و یزویر   هومانرب رد  دروم تکراشم رب زکرمت اب یرهش یحارط دنیارف یوگلا یریگراک هب یرورض" ،(2190) اضردیمح ،یوسوم
 .نارهت هاگشناد ینف یاه هدکشناد ،تختیاپ رد زاسو تخاس رانیمس نیمود ،"یرهش دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب

 ،"   یعاومتجا هیامروس یاوه    هویرظن روب دویکأت اب دیدج و کیسالک یایرظن رد هیامرس  وهفم" ،(4190) سابعمالغ ،یلسوت ،هیضرم ،یوسوم
 .0-59 صص ،35 یپایپ ،4 هرامش ،00 هرود ،یعامتجا  ولع همانلصف

  رد هدووسرف ی اوه تفاب یزاسهب و یزاسون رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب" ،(0390) یلع ،یلوکشک ،نسح ،یردیح ،فجنریم ،یوسوم
 .210-550 صص ،مهدزناپ هرامش ، راه  لاس ،یا هقلنم یزیر همانرب یاه شهو پ و یاعلالم ،"تشدرس رهش

   هراوبیوج هولحم رد هدوسرف یاه تفاب یزاسون و ایحا یاه حرط رب یلیلحت" ،(3190) هرهز ،هدازیدهم ،نسح ،یدمحم کیب ،یدهم ،ینمؤم
 .09-52 صص ،متفه هرامش ، ود لاس ،یا هقلنم و یرهش یاه شهو پ و یاعلالم همانلصف ،"ناهفصا

 .4-35 صص ،99-49 هرامش ،نارهت ،تیریدم همانلصف ،"اه هیرظن و میهافم ،یعامتجا هیامرس" ،(4190) یلعریم ،یوقت دیس ،یدهم ،یناولا

      یاوقیقحت هیروشن ،ناوجنز رهوش هدووسرف تفاب یزاسون تهج یعامتجا هیامرس نازیم یسررب ،(3390) اضریلع ،یدمحم ،لیلج ،یدمحم
 .23-31 صص ،44 هرامش ،مهدفه لاس ،ییایفارغج  ولع یدربراک
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