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 هدیکچ
 نایرج رد قطانم نیب رد نزاوت مدع .تسا هعماج دارفا نیب رد تورث و هافر عیزوت و یعامتجا تلادع یرارقرب ییاضف یزیرهمانرب یلک فده
 ،یاهقطنم هافر و یشزومآ ،یعامتجا ،یداصتقا یاهیرباربان ةعلاطم ،ساسا نیا رب .دوشیم یاهقطنم یرباربان دیدشت و فاکش بجوم ،هعسوت
 یاهقطنم و یلم داصتقا ییاضف شیارآ و یعامتجا تلادع اب هارمه یداصتقا دشر نیمات تهج رد یزیرهمانرب یارب یساسا تامادقا زا یکی
 یاهلدم و اهکینکت زا یریگهرهب اب .دشابیم یلیلحت-یفیصوت شوژپ قیقحت شور و هدوب یدربراک درکیور یاراد رضاح راتشون .تسا

 و Excel و SPSS، GISیاهرازفامرن بوچراچ رد ینیج بیرض و زنرول ینحنم ،بکرم صخاش ،یپورتنآ بیرض ،یریذپرییغت بیرض
 رامآ زکرم ِییرامآ یاههمانلاس زا زاین دروم یاههداد .دوشیم هتخادرپ اههداد لیلحت و هیزجت هب ینامرد-یتشادهب صخاش هدزیس زا هدافتسا اب
 ددعتم یاهصخاش یگدنکارپ بیرض رادقم هک دهدیم ناشن شهوژپ یاههتفای .تسا هدش یروآدرگ هطوبرم یاهنامزاس ریاس و ناریا

 زا .تسا ریغتم ناتسا حطس رد01/1 ات 25/0 زا یریذپرییغت بیرض رادقم هک یوحنب ؛دنراد مهاب یدایز توافت ینامرد-یتشادهب تامدخ
-یراذگهیامرس و یکشزپ ددعتم یاههتشر ِینالیصحتلاغراف دادعت رد توافت ،ناتسا ییایفارغج تامیسقت رد تارییغت هلئسم نیا ةدمع لیالد
 فیدر رد بیترت هب رسلباب و یراس ناتسرهش ،هدمآ تسدب بکرم صخاش رادقم ساسارب .دشابیم اهصخاش زا یضعب رد یصوصخ یاه
 هدمآ تسدب ینیج بیرض .دنشابیم ینامرد -یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاهناتسرهش نیرتمورحم و نیرترادروخرب

 ،تسین رادروخرب یفاک لداعت زا ناتسا یاه ناتسرهش رد ینامرد-یتشادهب تامدخ ییاضف عیزوت هک تسا هتکن نیا رگنایب 1390 لاس رد
 تمس هب ناردنزام ناتسا رد ینامرد-یتشادهب تامدخ یباینامزاس و عیزوت دنور هک دهد یم ناشن ریخا ههد رد یپورتنآ بیرض هبساحم اما
  .تسا نایرج رد رتشیب ییاضف ماظتنا و لداعت
 .ناردنزام ،ینامرد – یتشادهب تامدخ ،یعامتجا تلادع ،ییاضف لیلحت :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 یعامتجا تلادع. دور یم رامش هب رهش رد یعامتجا تلادع یاه هناشن نیرتمهم زا یرهش تامدخ لداعتم ییاضف عیزوت
 اههنیزه و اهدمآرد ،یرهش عبانم ی هنیهب شرتسگ ساسا رب توافتم یعامتجا یاه هورگ عفانم ظفح موادت ینعی رهش رد
(Gary,2002:27). تامدخ عیزوت یگنوگچ ،یعامتجا تلادع دربهار ناونع هب تاناکما هنالداع عیزوت رد مهم یهلئسم 
 نییعت یهدنریگرب رد یرهش تامدخ لداعتم نامدیچ و بسانتم عیزوت عقاو رد .تسا یرهش یحاون نیب اه ییاناوت و
 دح ات عونتم ییاضف تایصوصخ اب نیعم یعامتجا یاههورگ همه هک ،تسا یتروص هب اهیربراک ای تامدخ نیا ناکم
 تیعمج ییاضف ییاجباج رد یرثوم شقن دناوتیم یرهش تامدخ عیزوت یگنوگچ و نازیم .دندرگ دنمرهب نآ زا ناکما
 تسا ترابع یعامتجا تلادع نانادیفارغج هاگن زا اتسار نیا رد .(3 :1383 ،یصوصرم) دشاب هتشاد یعامتجا تارییغت و
 تسا هدش هتشابنا هعماج کی رد هک ییاهتیزم و تازایتما ،ییاراد ،تورث هب تبسن یعیزوت لدع موهفم دربراک زا
 عبانم و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت اب فدارتم رهش یعامتجا تلادع ییایفارغج رظن هطقن زا .(202 :1387 ،یدیعس)
 یعامتجا یاه نارحب هب اه نآ هنالداع عیزوت مدع و تسا اهنآ هب نادنورهش ربارب یبایتسد و یرهش فلتخم قطانم نیب
 نیداینب میهافم زا یعامتجا تلادع هک اجنآ زا .(6:1385 ،یفیرش)دش دهاوخ رجنم ییاضف عونتم و هدیچیپ تالکشم و
 و تاناکما رظن زا یرهش قطانم تخانش و یسررب هب زاین ،عامتجا تلادع موهفم نییبت رد .تسا یرهش رادیاپ هعسوت

 ،تساهیرباربان فذح هعسوت یلصا فده هک ییاجنآ زا .(37 ،1378 ،روپشناد یدبع)تسا یساسا و هیلوا تامدخ
 فاکش بجوم ،هعسوت نایرج رد قطانم نیب رد نزاوت مدع .تسا یعامتجا تلادع اب هارمه دشر ،هعسوت موهفم نیرتهب
 ،یداصتقا یاهیرباربان هعلاطم ،ساسا نیا رب .تسا هعسوت ریسم رد یعنام دوخ هک دوشیم یاهقطنم یرباربان دیدشت و
 نیمات تهج رد تاحالصا و یزیرهمانرب یارب یرورض یساسا تامادقا زا یکی ،یاهقطنم هافر و یشزومآ ،یعامتجا
 :1391 ،نارگید و یدمحم)دشابیم یاهقطنم و یلم داصتقا ییاضف شیارآ و یعامتجا تلادع اب هارمه یداصتقا دشر

 یشان یرهش و یاهیحان تالضعم و تالکشم لح تهج رد ییاضف یزیرهمانرب رد هزورما هک یدراوم مها زا .(128
 نادنورهش هافر نینچمه و یعامتجا تلادع ،یمومع تامدخ هنیهب عیزوت ؛دوشیم دیکات نادب هنایارگزکرمت درکیور زا
 تلادع درکیور هب هجوت ؛یاهیحان یناسرتامدخ هنیهب عیزوت دروم رد ،رذگهر نیا زا .(145 :1380 ،نرتسن)دشابیم
 نیا رب یعامتجا تلادع هیرظن ساسا هک ارچ ؛دشابیم مهم رایسب یرما یاهقطنم و ییاضف یزیرهمانرب رد یعامتجا
 رد رییغت هنوگره زین و دراد ریثات نآ ییاضف نامزاس رب هعماج یعامتجا و یداصتقا یاهیرباربان هک تسا راوتسا لصا

 و یهاگآ .(20 :1376 ،یوراه) دراد میقتسم رثا هعماج رد دمآرد عیزوت و یعامتجا-یداصتقا طباور رد ییاضف نامزاس
 ییاضف عیزوت و یعامتجا هافر تامدخ و تاناکما زا ییاضف یسرتسد نازیم ای و یرادروخرب تعیضو زا تخانش
 و تیمها زا اهنآ بسانم ییاضف یهدناماس و اهدوبمک تخانش فده اب اهناتسرهش و روشک حطس رد اهنآ بسانم
 خرن اب یاهیحان یاه یرباربان و اه توافت زین ناریا رد .(2 :1390 ،یمتسر و روپشاداد) تسا رادروخرب ییالاب شزرا
 هب مورحم قطانم زا ترجاهم ریظن یدج تالکشم زورب هب ،تیعضو نیا ؛تسا هدوب شیازفا لاح رد یاهدننک نارگن
 هب (1999) ناریا رد یناسنا ۀعسوت شرازگ .(,2002Noorbakhsh) تسا هدش رجنم رتهتفای هعسوت و رادروخرب یحاون
 یزیرهمانرب هب هجوت ار هعسوت موس ۀمانرب رد یناسنا ۀعسوت یاهتسایس نیرت مهم زا یکی و هتخادرپ اه توافت نیا نییبت
 PBOIRI and)دنکیم یفرعم یاهقطنم لداعت و یعامتجا تلادع ققحت یارب تدمدنلب ۀمانرب کی ناونع هب ییاضف
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UN,1999). یاراد هقطنم دنچ ًااتیاهن ای و هقطنم ود ای کی ناریا رد هعسوت لاح رد یاهروشک رثکا دننامه نینچمه 
 نتشاد هگن بقع تمیق هب هک هدوب یمومع تامدخ زا رادروخرب و یلم دیلوت و دمآرد داجیا ۀنیمز رد یلصا تیلوئسم
 یرادروخرب ظاحل هب ناریا قطانم زا یخرب رد فلتخم لیالد هب هک دسریم رظنب نینچ عقاو رد .تسا هدوب رگید قطانم
 ینوگمهان ییاضف عیزوت زا هریغ و نکسم ،یتعنص ،یتشادهب ،یشزومآ یاهصخاش ریظن هعسوت ددعتم یاهصخاش زا
 عیزوت یگنوگچ تخانش رد یعس یداینب فده اب زین رضاح قیقحت ،هلئسم تیمها هب انب ور نیا زا .دشابیم رادروخرب
 .دراد ناردنزام ناتسا فلتخم یاهناتسرهش رد ینامرد -یتشادهب تامدخ ۀنیمز رد یاهقطنم یرباربان یواکاو و ییاضف
 ناتسرهش رد ینامرد-یتشادهب تامدخ ییاضف شنکارپ ایآ هک تفگ دهاوخ خساپ شسرپ نیا هب رضاح شهوژپ عقاو رد
  ؟ریخ ای تسه رادروخرب لداعتم عیزوت زا ناردنزام ناتسا یاه
  هنیشیپ و یرظن ینابم
 هّریلمع هوق لیدعت ،تلادع یترابع هب ؛(593 :1387 ،یدالوپ) بولطم ماظن و بوخ مظن اب طبترم تسا یتلیضف تلادع 
 :1391 ،نارگید و ءاینظفاح) تسا هدش یفرعم تالامک رتسب و تسا یقالخا لیاضف نیرتمهم زا هک تسا نآ بیذهت و

 ربتعم تاعالطا هب یسرتسد و تینما و حلص ،یتیسنج یربارب ،یعامتجا تلادع لصا هعسوت تایبدا رد عقاو رد .(291
 تلادع ،تلادع یموهفم یاههرتسگ نایم زا .filho, 2000: 9))دشابیم رادیاپ هعسوت دنیآرف یساسا لوصا ناونع هب
 دارفا نایم رد عبانم و اهتصرف ربارب عیزوت رب تلادع هنوگنیا .دراد ایفارغج اب ار یموهفم یراگزاس نیرتشیب یعیزوت
 یعامتجا تلادع "یوراه دیوید" رظن زا .دراد هراشا یلم هرتسگ رد فلتخم یحاون و یعامتجا نوگانوگ راشقا ،تلم
 و فاکش نیرتمک اب دارفا هک دنک تیاده یاهنوگ هب ار عبانم یاهقطنم صیصخت دیاب یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب رد
 هنالداع عیزوت» ینعی تیاهن رد یعامتجا تلادع موهفم یو رظن زا .دنشاب هجاوم دوخ قوقح قاقحتسا هب تبسن ضارتعا
 لباقتم هطبار کرد رب طورشم ،ییاضف تلادع ییانعم هزوح حیحص کرد .(122 :1379 ،یوراه) «هنالداع قیرط زا

 ،یداصتقا) عماج ۀعسوت یاهصخاش یبسن یربارب زا تسا ترابع ییاضف تلادع عقاو رد ؛تساضف و تسایس
 نآ رظانتم هعسوت یاهصخاش اب روشک کی ییایفارغج یاهاضف و اهناکم رد ،(... ،یتینما ،یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا
 ضیعبت ،یطیحم ضیعبت هعلاطم هب ییایفارغج تلادع .(289 :1391 ،نارگید و اینظفاح) روشک نامه یلم حطس رد
 و هدحتم تالایا نوچ ییاهاج رد یعامتجا یاهشبنج شیادیپ زاسهنیمز یطیحم دعُبب زا هک یسایس یژولوکا و یتاقبط
 ،ییاضف و ییایفارغج ظاحل هب یعامتجا تلادع .(282:1384 ،دارینایواک) دزادرپیم ،تسا هدوب موس ناهج یاهروشک
 فده لک رد .(42:1383 ،یصوصرم) دشابیم ییایفارغج و یعامتجا یاهیشمطخ و اهتسایس اب یمومع عبانم عیزوت
 هب و دشابیم قطانم همه رد نگمه و ناسکی تاناکما و طیارش داجیا ،لداعتم هعسوت هنایوجتلادع یاهتسایس زا
 - یعامتجا هعسوت همانرب رد یعامتجا تلادع درکیور ذاختا مدع سکعلاب و .دراد یپ رد ار یلم یگچراپکی یعون
 .دوشیم ییاضف تسسگ بجوم یداصتقا

 و تاناکما زا یدنم هرهب نازیم ساسا رب یرهش تالحم یدنب حطس ناونع اب یشهوژپ رد (1390 )یثرمویک و ییاوقت-
 هدابآ رهش هناگ هدراهچ تالحم ،هدابآ رهش تالحم :یدروم هعلاطم TOPSIS کینکت زا یریگ هرهب اب یرهش تامدخ
 نازیم زا لصاح جیاتن یسررب .دنا هدرک یدنب حطس یرهش تامدخ و تاناکما هب دارفا یبایتسد نازیم رظن زا ار
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 رظن زا ،یرهش تالحم نیب رد هک تسا نآ زا یکاح یرهش تامدخ و تاناکما زا هدابآ یرهش تالحم یرادروخرب
 .تسا رارق رب یشحاف توافت یرهش تامدخ و تاناکما هب یبایتسد نازیم
 نامرد و تشادهب شخب یگتفای هعسوت نازیم شجنس " ،تسا هدش ماجنا هنیمز نیا رد هک یتاقیقحت زا رگید یکی -
 اب 9313 لاس رد هک قیقحت نیا .تسا هدش هیهت شناراکمه و یرفعج یوس زا هک تسا "ناجنز ناتسا یاهناتسرهش
 شخب رد یگتفای هعسوت یبسن حطس رظن زا هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب ،تسا هدش نیودت یمونوسکات شور کمک
 ،ناشنهام ،یاهناتسرهش ،هتفای هعسوت ًااتبسن ،6542٫0 یگتفای هعسوت هجرد نازیم اب ناجنز ناتسرهش ،نامرد و تشادهب

 هتفای هعسوت ًااتبسن ،6542٫0یگتفای هعسوترتمک 7532٫0 ،77530٫0یگتفای هعسوت هجرد نازیم اب بیترت هب رهباو مراط
 .دشاب یم ناتسا هتفاین هعسوت ناتسرهش 9801٫0 یگتفای هعسوت هجرد نازیم اب هدنبادخ ناتسرهش و ،دنتسه
 فلتخم یاهشور زا شهوژپ زاین دروم تاعالطا دشابیم یاهعسوت - یدربراک عون زا تیهام ظاحل هب رضاح قیقحت 
 هعماج .تسا یلیلحت-یفیصوت عون زا یسررب ِیشور ظاحل هب و .تسا هدش یروآدرگ ینادیم و یدانسا ،یاهناخباتک
 ییاضف عیزوت شجنس یارب هدش یروآعمج صخاش دشابیم ناردنزام ناتسا ۀناگهدزون یاهناتسرهش ،نآ یرامآ

 :لماش ناردنزام ناتسا رد سرتسد لباق و دوجوم یاهرامآ و یتاعالطا تاناکما هب هجوت اب ینامرد -یتشادهب تامدخ
 هب یمومع کشزپ دادعت ،رفن رازه هد ره یازا هب ناتسرامیب 2تخت دادعت ،1رفن رازه دص ره یازا هب ناتسرامیب دادعت
 دادعت ،رفن رازه هد ره یازا هب هناخوراد دادعت ،رفن رازه هاجنپ ره یازا هب صصختم کشزپ دادعت ،رفن رازه هد ره یازا
 ییاتسور تشادهب هناخ دادعت ،رفن رازه هد ره یازا هب ینامرد-یتشادهب زکارم دادعت ،رفن رازه هد ره یازا هب هاگشیامزآ
 ره یازا هب یشخبناوت زکرم دادعت ،رفن رازه هاجنپ ره یازا هب یراگنوترپ زکارم دادعت ،رفن رازه جنپ ره یازا هب لاعف
 زاسوراد دادعت ،رفن رازه هاجنپ ره یازا هب کشزپنادند دادعت ،رفن رازه هد ره یازا هب یکشزپاریپ دادعت ،رفن رازه هاجنپ
 و هیزجت تهج رد .(157 :1391 ،نارگید و یسیدقت) دشابیم اهناتسرهش زا کی ره رد رفن رازه هاجنپ ره یازا هب
 زا ،اهصخاش زا کی ره ییاضف شنکارپ اب طابترا رد یاهقطنم توافت ِیشجنس یارب ،تسخن ماگ رد اههداد لیلحت

 ریغتم نآ عیزوت رد رتشیب یرباربان رگنایب ؛دشاب رتگرزب رییغت بیرض هچره .تسا هدش هدافتسا )C.V(3 ریذپرییغت بیرض
 هب score-Z(4(بکرم صخاش قیرط زا مود ماگ رد .(1378:110 ،هتخارفا) سکعلاب و دشابیم یلم ای یاهیحان حطس رد
 هتخادرپ ناردنزام ناتسا رد ینامرد – یتشادهب تاناکما زا یرادروخرب ظاحل هب اهناتسرهش زا کی ره هبتر هبساحم
 هب جیردتب و رتهتفای هعسوت رظن دروم یاهقطنم ،دشاب رتشیب بکرم صخاش نازیم هچره صخاش نیا رد .تسا هدش
 یاربینیج بیرض و 5یپورتنآ بیرض زا موس ماگ رد ؛تیاهن رد .(110 :نامه) دشابیم هتفاینهعسوت دوش یفنم رگا و رفص
 یارب تسا یرایعم لدم نیا .تسا هدش هدافتسا ریخا ههد رد ینامرد یتشادهب تاناکما ییاضف یباینامزاس دنور تخانش

                                                                                                                                                               
 .تسا ناتسرهش لک تعیمج ،روظنم .1
 .رظن دروم زور ره رد رپ هچ و یلاخ هچ ناتسرامیب کی رد سرتسد ِنلباق ِنِیرتسب ِننارامیب ِتتخت دادعت زا تسا ترابع هک دشابیم لاعف تخت ،تخت دادعت زا روظنم .2
 .دشابیم هاگشیاز و هاگشیاز و ناتسرامیب ،ناتسرتمیب لماش اجنیا نیا رد ناتسرامیب

 .3c. v =  
1
n√∑ (xi−x2)2n

i=1

∑ xin
i=1 n⁄

 

.. 4 x− x2

𝑠𝑠
= Z 

5. .     6.    G= 1 + 1
N
− 2{𝑋𝑋𝑌𝑌1(𝑁𝑁−1)𝑌𝑌2+⋯𝑌𝑌𝑛𝑛)}

𝑛𝑛2∗𝑦𝑦
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 .(114 :نامه) دریگ رارق هدافتسا دروم ییاضف لداعت صیخشت رد دناوتیم هک هیحان رد ریغتم کی عیزوت هوحن شجنس
 Ln(k) رادقم هب یپورتنآ رادقم هچ ره .(116 :1390 ،اینتمکح) دشابیم Ln(k) رادقم ات رفص زا یپورتنآ رادقم شزرا

 .تسا رت لداعتمان رظن دروم ریغتم ییاضف عیزوت ؛دشاب رتکیدزن
 هعلاطم دروم هدودحم
 روشک تحاسم زا دصرد 46/1 دودح عبرم رتمولیک 4/23756 لداعم یتعسو اب و ناریا روشک لامش رد ناردنزام ناتسا
 رضاح شهوژپ ییایفارغج هدودحم .ددرگیم بوسحم روشک رد ثیح نیا زا ناتسا نیمهدجه و هتشاد رب رد ار
 رد و دناهدش ناتسرهش یگزاتهب دابآسابع و دورودنایم هک اجنآ زا) دشابیم ناردنزام ناتسا یاه ناتسرهش
 ناتسرهش ود نیا رضاح شهوژپ تابساحم رد ور نیا زا ،دناهدشن یریگرامآ لقتسم روطب ریخا یاهلاس یاهیرامشرس
 13/4 ًاابیرقت هک دشابیم رفن 3053351 رب غلاب ناردنزام ناتسا تیعمج ،1390 لاس یرامشرس ساسارب .(دناهدشن ذاختا
 دصرد 4/56 و ییاتسور طاقن رد ناتسا تعیمج لک زا دصرد 6/45 .دهدیم لیکشت ار روشک لک تیعمج زا دصرد
 یاراد یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب ناردنزام .(1390 ،ناردنزام ناتسا یرامآ همانلاس) دنانکاس یرهش طاقن رد

 .دشابیم یدابآ 3697و ناتسهد 122 ،شخب 50 ،رهش 53 ،ناتسرهش19

 
  ناردنزام ناتسا یروشک تامیسقت هشقن -1 هشقن

 )ناگدنراگن:عبنم)
 ناردنزام ناتسا ةناگهدزون یاهناتسرهش تاصخشم -1 لودج

 ناتسرهش فیدر
 دادعت
 تعیمج

 دادعت
 شخب

 دادعت
 رهش

 ناتسرهش فیدر (راتکه)تحاسم
 دادعت
 تعیمج

 دادعت
 شخب

 دادعت
 رهش

 (راتکه)تحاسم

 311 3 2 31100 دابآسابع 11 4/3074 4 4 346775 لمآ 1
 5/458 2 2 56129 رانکنودیرف 12 1/1578 7 6 469591 لباب 2
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 2/99 1 2 295135 رهشمئاق 13 5/246 3 3 175302 رسلباب 3
 23/451 1 2 39461 هاگولگ 14 27/1416 3 2 156195 رهشهب 4
 8/262 2 2 90502 دابآدومحم 15 2/1732 4 3 194719 نباکنت 5
 9/436 1 2 43690 دورودنایم 16 5/285 2 2 70419 رابیوج 6
 8/1358 1 2 105652 اکن 17 3/1597 3 3 122863 سولاچ 7
 2675 5 3 105894 رون 18 8/729 2 1 68163 رسمار 8
 5/1716 2 2 118481 رهشون 19 4/3248 3 5 495360 یراس 9
 4/23756 53 50 3053351 عومجم 20 2078 4 2 67920 هوکداوس 10

 1390 ،ناردنزام ناتسا یرامآ همانلاس زا ناگدنراگن جارختسا :عبنم

 اه هتفای
 هنیمز رد ییاضف یزیرهمانرب فادها مها زا یتشادهب – یتامدخ یاهصخاش زا کی ره ییایفارغج عیزوت رد نزاوت
 و تلادع نیمات ،تاناکما و تامدخ ییاضف ِییشخبماظتنا رد فده نیرتمهم هکارچ ؛دشابیم تمالس یزیرهمانرب
 یاهصخاش رد ینامرد – یتشادهب تامدخ عیزوت یگنوگچ شجنس یارب اتسار نیا رد .دشابیم ناسکی یسرتسد
 .تسا هدش هتفرگ کمک (C.V) یریذپرییغتبیرض زا ؛نوگانوگ
 ناتسا یاهناتسرهش رد ینامرد-یتشادهب تامدخ یاهصخاش یگدنکارپ یگنوگچ 
 و کشزپنادند هنارس ،یزاسوراد هنارس صخاش هک دیدرگ مولعم ،رضاح راتشون رد یریذپرییغت بیرض هبساحم اب  
 صاصتخا دوخ هب ار رادقم نیرتشیب 59/0 و 82/0 و 01/1 یریذپرییغت بیرض رادقم اب بیترت هب صصختم کشزپ هنارس
 و دنراد یاهقطنم عیزوت رد ار یاهقطنم نیب توافت نیرتشیب صخاش هس نیا هک تسا نیا رگنایب هلئسم نیا .دناهداد
 نیا هب ینامرد-یتشادهب تامدخ ییاضف یشخبمظن تهج رد هک دبلطیم ار تمالس نازیرهمانرب رتشیب هچ ره هجوت

 هنارس ،یمومع کشزپ هنارس هک دهدیم ناشن نینچ تابساحم ،اهلیلحت ۀمادا رد .دنیامن یرتشیب هجوت صخاش هس
 هب تبسن یرت بولطم تعیضو 25/0 ،یواسم رادقم اب صخاش هس ره ینامرد-یتشادهب زکارم هنارس و هاگشیامزآ
 .دنشابیم اراد اهصخاش رگید

 ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش کیکفت هب ینامرد – یتشادهب یاهصخاش :2 هرامش لودج

یدر
 ف

 ناتسرهش

 ره یازا هب ناتسرامیب دادعت
10

00
00

 
 رفن

خت ادعت
 ره یازا هب یناتسرامیب ت

10
00

0
 رفن 

 هب ینامرد – یتشادهب زکارم دادعت
 ره یازا

10
00

0
 رفن 

شادهب هناخ دادعت
 هب لاعف ییاتسور ت

 ره یازا
50

00
 رفن 

 ره یازا هب هاگشیامزآ دادعت
10

00
0

 
 رفن

 ره یازا هب هناخدور دادعت
10

00
0

 رفن 

 ره یازا هب یراگنوترپ دادعت
50

00
0

 
 رفن

 ره یازا هب یشخبناوت زکرم دادعت
50

00
0

 رفن 

شزپ دادعت
صختم ک

 ره یازا هب ص
50

00
00

 رفن 

شزپ دادعت
 ره یازا هب یمومع ک

10
00

0
 رفن 

 ره یازا هب ناکشزپاریپ دادعت
10

00
0

 
 رفن

شزپنادند دادعت
 ره یازا هب ک

50
00

0
 

 رفن

 ره یازا هب زاسوراد دادعت
50

00
0

 رفن 

خاش
 1 ص

خاش
 2ص

خاش
 3 ص

خاش
 4 ص

خاش
 5 ص

خاش
 6 ص

خاش
 7 ص

خاش
 8 ص

خاش
 9 ص

خاش
ص

10 

خاش
 ص

11 

خاش
 ص

12 

خاش
 ص

13 

 72/0 16/2 3/36 25/3 94/9 6/3 15/1 32/1 77/0 03/2 44/1 6/12 86/0 لمآ 1

 02/2 79/9 48/46 93/3 14/17 55/7 23/2 59/1 95/0 88/1 44/1 95/19 27/1 لباب 2

 28/0 85/0 40/15 5/2 28/2 85/2 14/1 08/1 74/0 19/1 02/1 53/5 71/1 رسلباب 3

 96/0 92/1 09/38 64/3 84/11 24/2 24/2 08/1 08/1 47/1 6/1 18/18 56/2 رهشهب 4

 77/0 56/2 86/32 69/3 9/5 8/4 02/1 43/1 51/0 61/2 48/1 88/8 51/0 نباکنت 5

 71/0 42/1 76/38 26/4 98/10 55/3 42/1 27/1 71/0 34/2 7/1 6/4 42/1 رابیوج 6

 81/0 22/1 63/39 17/3 87/15 88/4 44/2 79/1 05/1 15/2 54/1 54/15 44/2 سولاچ 7

 73/0 46/1 22/52 22/3 27/21 6/6 2/2 61/1 02/1 9/1 61/1 7/26 93/2 رسمار 8
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 1396 ،شهوژپ یاه هتفای و 1390 ناردنزام ناتسا یرامآ همانلاس :عبنم

 دادعت ریظن یاهصخاش :تسناد رثوم قوف ۀدش هراشا یاهتوافت رد ار لیذ لماوع ناوتیم قیقحت یاههتفای هب دانتسا اب
 لیصحتلاغراف ینوزف و ددعت شتلع دسریم رظنب ،دنراد یرتلداعتم عیزوت دنور هک کشزپاریپ دادعت و یمومع کشزپ
 ،یکشزپنادند ریظن ییاههتشر رد یهاگشناد لیصحتلاغراف هک تسا نیا رگنایب اهرامآ هکارچ دشابیم اههاگشناد زا
 یورین دوبمک زونه هک تسا رتمک روکذم یاههتشر هب تبسن یزاسوراد و صصخت قوف و صصخت حطس رد یکشزپ
 راک هب عورش ییاهناتسرهش رد یلعف ِینالیصحتلاغراف دادعت نیمه و دوشیم هدهاشم اههنیمز نیا رد هدید شزومآ
 تهج رد دیاب اهتوافت نتساک تهج رد لوا ماگ ور نیا زا .دراد دوجو اهنآ یارب یرتشیب یروآدوس لامتحا هک دننکیم
 تارییغت ،اهتوافت نیا لماوع هلمج زا .دشاب هراشا دروم یاههنیمز رد هدید شزومآ یاهورین یفیک و یمک شیازفا
 ددعتم یاهصخاش عیزوت لداعت نتخیر مهب بجوم هک تسا دیدج یاهیدنبمیسقت و اهناتسرهش یسایس یاهزرم
 دسریم رظنب نینچ .دراد حیحص تیریدم و نامز هب زاین ددجم لداعت یریگلکش ات و هدش ناتسا رد ینامرد-یتشادهب
 هنوگنیا تلاخد هک یشخبناوت زکارم و هاگشیامزآ ،هناخوراد سیسات یاههنیمز رد دارفا یصوصخ یراذگهیامرس ؛هک
 اهصخاش نیب یاهتوافت شهاک رب یتبثم ریثات ؛تسه ناتسرامیب ریظن ییاهشخب زا رتشیب اههنیمز نیا رد یراذگهیامرس
 یاهراعش هلمج زا ینامرد یتشادهب زکارم و ییاتسور تشادهب هناخ داجیا ییوس زا .تسا هتشاد یگدنکارپ ظاحل هب

 هداتفا قافتا ناتسا رسارس رد رما نیا هک تسا هدوب بالقنا زا دعب یاهلاس رد مورحم قطانم هب یناگمه یناسرتامدخ
 .(1391 ،ینادیم یاههداد) دشابیم رتمک اهصخاش نیا یاهتوافت عبطلاب و

 ینامرد - یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب ظاحل هب ناتسا یاهناتسرهش نیب یاهقطنم یاهیرباربان یگنوگچ

 زا یرادروخرب ظاحل هب ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش نیب اهیرباربان نازیم نایب و یدنبهبتر فده هب ندیسر تهج رد
 4 ۀرامش لودج زا هک روطنامه .تسا هدش هتفرگ هرهب (Z – standard) بکرم صخاش زا ینامرد-یتشادهب تامدخ
 .تسا ریغتم7/11 ات-73/11 زا ناردنزام ناتسا هناگهدفه یاهناتسرهش نیب بکرم صخاش نازیم دوشیم تشادرب

 بیترت هب زین رهشمئاق و رسلباب یاهناتسرهش و دنشابیم اراد رادقم نیرتالاب بیترتهب هوکداوس و یراس ناتسرهش

 35/6 34/4 33/49 37/3 68/19 66/6 32/2 53/1 98/0 82/1 33/1 8/23 81/1 یراس 9

 73/0 41/4 58/48 03/6 77/11 94/2 2/2 17/1 47/1 3/6 94/2 62/6 47/1 هوکداوس 10

 78/1 78/1 92/47 63/4 81/17 56/3 89/0 89/0 89/0 51/1 24/1 33/23 78/1 دابآسابع 11

 5/0 18/1 42/24 23/2 9/5 91/4 52/1 35/1 74/0 32/1 25/1 16/12 67/0 رانکنودیرف 12

 53/2 26/1 72/53 57/5 33/6 53/2 26/1 52/1 76/0 02/2 02/2 08/6 53/2 رهشمئاق 13

 65/1 86/3 85/25 41/4 1/1 31/3 1/1 1/1 1/1 2/0 98/1 21/7 1/1 هاگولگ 14

 41/1 89/1 81/29 5/3 83/2 73/4 36/2 94/0 66/0 45/3 79/1 96/5 89/1 دابآدومحم 15

 47/0 88/1 3/42 6/4 49/8 94/0 36/2 22/1 94/0 54/3 79/1 72/9 94/0 دورودنایم 16

 26/1 11/2 08/33 62/3 17/7 53/2 68/1 33/0 67/0 16/3 65/1 66/6 86/0 اکن 17

 39/1 59/2 51/38 86/3 37/10 01/4 27/1 24/1 88/0 2/12 63/1 56/12 61/1 رون 18

 41/1 14/2 72/10 98/0 22/6 75/1 57/0 34/0 22/0 92/0 42/0 31/7 72/0 رهشون 19

 39/1 59/2 51/38 86/3 37/10 01/4 27/1 24/1 88/0 12/2 63/1 56/12 61/1 نیگنایم 20

 41/1 14/2 72/10 98/0 22/6 75/1 57/0 0.34 22/0 92/0 42/0 31/7 72/0 رایعمفارحنا 21

22 cv 44/0 58/0 25/0 43/0 25/0 27/0 44/0 43/0 59/0 25/0 27/0 82/0 01/0 
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 تیزم ندوب اراد رطاخ هب یراس ناتسرهش دسریم رظنب .دنشابیم اراد ار بکرم صخاش هب طوبرم رادقم نیرتمک
  .(3 ۀرامش لودج) دهد صاصتخا دوخ هب ار یرتشیب تامدخ فلتخم ینامز یاههرود رد هتسناوت ناتسا تیزکرم

 ینامرد-یتشادهب یاهصخاش ظاحل هب ناردنزام یاهناتسرهش فالتخا نازیم یدنبهبتر - 3لودج

 

 1396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،رسمار ،سولاچ ،لباب ،یراس) رادروخرب ۀتسد هس رد ار ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش ناوتیم ،هتفای نیا نایب همادا رد
 هب مورحم یاهناتسرهش تیاهن رد و (رون و اکن ،رانکنودیرف ،رهشهب ،رابیوج ،لمآ) رادروخربهمین ،(هاگولگ و هوکداوس
 ور نیا زا .دومن میسقت (رهشون و دابآدومحم ،رهشمئاق ،رسلباب ،نباکنت ) یتشادهب-ینامرد تامدخ هب یسرتسد ظاحل
 هب لوا هجرد رد تسا مزال ناتسا یاهناتسرهش هدنیآ یارب ،رتشیب هچره یشخبماظتنا یارب یزیرهمانرب تهج رد
 هشقن و 4 هرامش لودج) دوش هجوت هراشا دروم رادروخربهمین یاهناتسرهش هب یدعب ماگ رد و مورحم یاهناتسرهش
 .(2 ۀرامش

 ینامرد_یتشادهب تامدخ یرادروخرب نازیم ساسارب ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش یدنبحطس -4 لودج

 1396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اهناتسرهش هعسوت هبتر

 12 -86/3 0/48- 0/20- 0/21- 0/62- 0/07- 0/23- 0/21- 0/24 0/50- 0/10- -45/0 01/0 -04/1 لمآ 1
 4 59/10 0/45 3/36 0/74 0/07 1/09 2/02 1/68 1/03 0/32 0/26- -45/0 01/1 -47/0 لباب 2
 17 -73/11 0/79- 0/81- 2/16- 1/39- 1/30- 0/66- 0/23- 0/47- 0/64- 1/01- -45/1 -96/0 14/0 رسلباب 3
 7 81/1 0/30- 0/31- 0/04- 0/22- 0/24 1/01- 1/70 0/47- 0/91 0/71- -07/0 77/0 32/1 رهشهب 4
 14 -84/4 0/44- 0/01- 0/53- 0/17- 0/72- 0/45 0/44- 0/56 1/68- 0/53 -36/0 -50/0 -53/1 نباکنت 5
 11 -12/2 0/48- 0/55- 0/02 0/41 0/10 0/26- 0/26 0/09 0/77- 0/24 0/17 -09/1 -26/0 رابیوج 6
 5 55/5 0/41- 0/64- 0/10 0/70- 0/88 0/50 2/05 1/62 0/77 0/03 0/21- 41/0 15/1 سولاچ 7
 3 69/9 0/47- 0/53- 1/28 0/65- 1/75 1/48 1/63 1/09 0/64 0/24- 0/05- 93/1 83/1 رسمار 8
 1 77/11 3/52 0/82 1/01 0/50- 1/50 1/51 1/84 0/85 0/45 0/33- 0/71- 53/1 28/0 یراس 9
 2 98/10 0/47- 0/85 0/94 2/21 0/23 0/61- 1/63 0/21- 2/68 1/61 3/12 -81/0 -19/0 هوکداوس 10
 8 98/0 0/28 0/38- 0/88 0/79 1/20 0/26- 0/67- 1/03- 0/05 0/66- 0/93- 47/1 24/0 رانکنودیرف 11
 16 -48/7 0/63- 0/66- 1/31- 1/66- 0/72- 0/51 0/44 0/32 0/64- 0/87- 0/90- -05/0 -31/1 رهشمئاق 12
 6 32/3 0/81 0/62- 1/42 1/74 0/65- 0/85- 0/02- 0/82 0/55- 0/11- 0/93 -88/0 28/1 هاگولگ 13
 13 -15/4 0/18 0/59 1/18- 0/56 1/49- 0/40- 0/30- 0/41- 1/00 2/09- 0/83 -73/0 -71/0 دابآدومحم 14
 10 -95/0 0/01 0/33- 0/81- 0/37- 1/21- 0/1 1/91 0/88- 1/00- 1/45 0/38 -90/0 39/0 اکن 15
 9 8/0 0/65- 0/33- 0/35 0/76 0/30- 1/75- 1/91 0/06- 0/27 1/54 0/38 -39/0 -93/0 رون 16
 15 -02/6 0/09- 0/22- 0/51- 0/24- 0/51- 0/85- 0/72 2/68- 0/95- 1/13 0/05 -80/0 -07/1 رهشون 17

 فیدر
 ناتسرهش 
 یرادروخرب هجرد

 لمآ

 لباب

 رسلباب

 رهشهب

 نباکنت

 رابیوج

ولاچ
 س

 رسمار

 یراس

 هوکداوس

 رانکنودیرف

 رهشمئاق

 هاگولگ

 دابآدومحم

 اکن
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 رهشون

     *   * * * *     *  رادروخرب 1
  * *    *     *  *   * رادروخربهمین 2
 *   *  *       *  *   مورحم 3
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 ینامرد -یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب نازیم ساسا رب ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش یدنبحطس ةشقن -2 هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 :تسا رثوم یاهناتسرهش یاهیرباربان داجیا رد لیذ لماوع هک دهدیم ناشن یدانسا و ینادیم یاهیسررب 
 هدید شزومآ یاهورین نیا و هتشاد یرتشیب لیصحتلاغراف ،رتشیب تعیمج هلمج زا ؛یلیالد هب انب اهناتسرهش زا کی ره
 عیزوت یارب یلماع دوخ هک دنوش راک هب لوغشم دوخ هاگداز رد دنراد لیامت دوخ تنوکس هقباس هبانب ،اههاگشناد رد
 لماع ات دوش هدیشیدنا یتادیهمت نالیصحتلاغراف لاغتشا هنیمز رد دیاب ورنیا زا .تسا اهصخاش زا کی ره توافتم
 یاههاگشناد رارقتسا اهناتسرهش نیب توافت لیالد هملج زا .دوشن یرباربان دیدشت بجوم ،هاگداز رد تیلاعف هب شیارگ
 اههاگشناد نیا زا کیره رارقتسا هک ارچ ،دشابیم سولاچ و رسمار ،یراس ،لباب ریظن یاهناتسرهش رد یکشزپ مولع
 رگهیجوت دناوتیم زین یاهیرباربان هلئسم هب یخیرات لیلحت .دراد هارمهب زین ار ینامرد -یتشادهب تامدخ ریاس رارقتسا
 یرتشیب یخیرات تمدق زا هک ییاهناتسرهش دهدیم ناشن قیقحت یاههتفای .دشاب اهناتسرهش نیب دوجوم یاهتوافت
 زا اهناتسرهش ریاس ًاادعب هک دنتسه یاهناتسرهش هلمج زا و (سولاچ و هوکداوس ،رسمار ،لباب ،یراس) دنرادروخرب
 هزوح رد ناریدم و نازیرهمانرب یشیامآ و ییاضف دید مدع .دندنمهرهب یرتالاب یرادروخرب حطس زا ،دندش ادج اهنآ
 .ددرگیم اهناتسرهش رد ینامرد-یتشادهب تامدخ توافتم صیصخت ِیبجوم هک تسا یلماع دوخ ،تمالس
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 ینامرد-یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب هب تبسن اهناتسرهش یدنبهبتر -1 رادومن

 1396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یبیکرت صخاش زا هدافتسا اب

 ناردنزام ناتسا رد ینامرد – یتشادهب تامدخ ییاضف یباینامزاس دنور

 ناتسا ینامرد یتشادهب تامدخ ییاضف عیزوت دنور زا تخانش فده اب ات تسا هدش شالت ،هلاقم زا شخب نیا رد
 ناردنزام ناتسا ینامرد-یتشادهب تامدخ یباینامزاس دنور ایآ هک میئوگ خساپ هتکن نیا هب ،ریخا ۀهد ود رد ناردنزام
 ،دشابیم 984/0 اب ربارب 1390 لاس رد یپورتنآ رادقم ؛تابساحم هب انب ؟لداعت مدع ای درادیم رب ماگ لداعت تهج رد
 عیزوت هنیمز رد یبسن یاهقطنم نزاوت و لداعت زا 1390 لاس رد ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش هک دوشیم طابنتسا نینچ
 .تسا هدوب رادروخرب ینامرد-یتشادهب تامدخ ییاضف

 1390 لاس رد ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش رد یپورتنآ تارییغت بیرض هبساحم :5 هرامش لودج
 ip iLnp i. piLnP یناوارف اهناتسرهش فیدر

 0/156- 2/934- 0/053 74/14 لمآ 1

 0/207- 2/485- 0/083 116/22 لباب 2

 0/095- 3/641- 0/026 36/57 رسلباب 3

 0/173- 2/776- 0/062 86/9 رهشهب 4

 0/146- 3/035- 0/048 67/02 نباکنت 5

 0/155- 2/948- 0/052 73/14 رابیوج 6

 0/180- 2/713- 0/066 92/53 سولاچ 7

 0/215- 2/424- 0/089 123/47 رسمار 8

 0/214- 2/426- 0/088 123/32 یراس 9

 0/182- 2/698- 0/067 93/93 هوکداوس 10

 0/198- 2/558- 0/077 108/01 رانکنودیرف 11

 0/123- 3/286- 0/037 52/15 رهشمئاق 12

 0/175- 2/762- 0/063 88/13 هاگولگ 13

 0/126- 3/252- 0/039 53/97 دابآدومحم 14

 0/137- 3/126- 0/044 61/22 اکن 15

 0/163- 2/869- 0/057 79/19 رون 16

 0/143- 3/070- 0/046 64/76 رهشون 17

 2/787-  1 1394/67 عومجم 18

 1396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

𝐺𝐺 = 𝐻𝐻
𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿

= 2/78
2.83

= 0/984     
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 بیرض و زنرول ینحنم زا ینامرد – یتشادهب تامدخ یاهقطنم زکرمت نازیم رتشیب ره تخانش تهج رد ییوس زا  

 هنالداع عیزوت زا تیاکح دنک لیم رفص تمسب ینیج بیرض رگا ،لدم نیا ساسارب .تسا هدش هتفرگ کمک ینیج
 و یرایز) دهدیم ناشن ار هقطنم حطس رد ار لداعتمان عیزوت ،دنک لیم کی تمسب رگا و هقطنم حطس رد تامدخ

 نینچ زنرول ینحنم تابساحم زا لصاح یاههداد و زنرول ینحنم هب طوبرم تابساحم رذگهر زا .(90 :1387 ،نایلالج
 ِتتامدخ لک زا دصرد 8/8) رسمار ناتسرهش هب طوبرم بیترت هب تامدخ یناوارف رثکادح هک دوشیم طابنتسا
 لقادح و (ناتسا ینامرد – یتشادهب تامدخ لک زا دصرد 79/7) یراس ناتسرهش و (ناتسا ینامرد - یتشادهب
 و (ناتسا ینامرد -یتشادهب تامدخ لک زا دصرد 61/2 ) رسلباب ِیناتسرهش هب طوبرم بیترت هب تامدخ یناوارف

 .دشابیم (ناتسا ینامرد -یتشادهب تامدخ لک زا دصرد 82/3) دابآدومحم ِیناتسرهش
 هلصاف تخاونکی عیزوت طخ زا ینامرد-یتشادهب تامدخ یگدنکارپ هک دوشیم تشادرب نینچ زنرول ینحنم میسرت اب
 .(2 ۀرامش رادومن) تسا ناردنزام ناتسا حطس رد رظن دم تامدخ ییاضف لداعت مدع هدنهدناشن یعون هب هک دراد

 عیزوت هک تسا بلطم نیا ۀدننک نایب تیمک نیا ،دهدیم ناشن ار 37/0 اب ربارب یرادقم هدش هبساحم ینیج بیرض
 .دشاب یمن لداعتم نادنچ اهناتسرهش نیب ینامرد-یتشادهب ِتتامدخ یاهقطنم

 
 ناردنزام ناتسا یاه ناتسرهش ینامرد – یتشادهب تامدخ زنرول ینحنم : 2 هرامش رادومن

 1392 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن و یدنب عمج
 نازیم شجنس و ینامرد -یتشادهب تاناکما و تامدخ ییاضف عیزوت یگنوگچ یسررب رب زکرمت اب رضاح شهوژپ
 هدفه حطس رد ،یتاعالطا تیدودحم هب هجوت اب تسا هدرک ششوک ؛ینامرد-یتشادهب یناسرتامدخ هصرع رد تلادع
 یبایتسد ،رشب ۀنیرید یوزرآ .دناشوپب لمع هعماج دوخ فده هب ناردنزام ناتسا هناگهدزون یاهناتسرهش زا ناتسرهش
 یاهشیدنا نینچ زا شخب نآ تلادع .دزاس نیرق یبایماک و یزورهب اب ار وا یگدنز هک تسا هدوب تسیز هویش هنوگ نآ هب
 تیبولطم نازیم یبایزرا .(276 :1384 ،دارینایواک) تسا هدرک یسررب ار نآ ققحت یاههار خیرات لوط رد یمدآ هک تسا
 ؛هک تسا هلئسم نیا ۀدنهد ناشن ناردنزام ناتسا رد ینامرد-یتشادهب یناسرتامدخ و تمالس هزوح رد اضف تیریدم
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 لاعف تشادهب هناخ 1229 ،ینامرد-یتشادهب زکرم 445 ،لاعف تخت 4353 ،ناتسرامیب 41 زا یرادروخرب مغریلع
 707 ،یمومع کشزپ 1053 ،یشخبناوت زکرم 287 ،ینامرد وترپ زکرم 108 ،هناخوراد 418 ،هاگشیامزآ 261 ،ییاتسور
 ،ناردنزام ناتسا یرامآ همانلاس) ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش رد زاسوراد 116 ،کشزپنادند 121 ،صصختم کشزپ

 ناشییاضف یشخبماظتنا تهج رد دیاب هک دنهدیم ناشن ار یتوافتم یگدنکارپ اهصخاش زا کی ره اما ،(1389
 یریذپرییغت بیرض اب بیترت هب کشزپنادند دادعت هنارس و زاسوراد دادعت هنارس یاهصخاش :دریگ تروص یدنبتیولوا

 یاهناتسرهش رد هک تسا یوحن هب صخاش نیا یگدنکارپ ینعی ؛دراد ار یاهقطنم توافت نیرتشیب 82/0 و 01/1
 لوا ماگ تسا نیا رگنایب رما نیا .دهدیم ناشن ار "دایز یتوافت" یاهقطنم عیزوت و هدشن عیزوت ناسکی روطب فلتخم
 یزاسنزاوتم تهج رد دیاب ،ینامرد –یتشادهب یاهقطنم یناسرتامدخ ییاضف تیریدم ندیشخب تیبولطم یاتسار رد
 یاهصخاش .دوش هتشادرب کشزپنادند دادعت هنارس و زاسوراد دادعت هنارس ؛ینعی اهصخاش نیا ییاضف یهدناماس و
 هنارس ،(43/0 یریذپرییغت بیرض اب) یشخبناوت زکارم هنارس ،(59/0 یریذپرییغت بیرض اب) صصختم کشزپ هنارس
 ،(43/0 یریذپرییغت بیرض اب) لاعف ییاتسور تشادهب هناخ دادعت ،(44/0 یریذپرییغت بیرض اب) یراگنوترپ زکارم
 (44/0 یریذپرییغت بیرض اب) اهناتسرامیب دادعت هنارس و (58/0 یریذپرییغت بیرض اب) ناتسرامیب تخت دادعت هنارس
 دریگ رارق نازیرهمانرب هجوت دروم مود هجرد رد دیاب هک دهدیم ناشن ار "طسوتم یتوافت" یاهقطنم عیزوت یعون رگنایب
 یریذپرییغت بیرض اب) ینامرد تشادهب زکارم دادعت هنارس یاهصخاش .دنهاکب نآ ییاضف عیزوت یرباربان تدش زا ات

 ،(27/0 یریذپرییغت بیرض اب) هناخوراد دادعت هنارس ،(25/0 یریذپرییغت بیرض اب) هاگشیامزآ دادعت هنارس ،(25/0
 رگنایب (27/0 یریذپرییغت بیرض اب) ناکشزپاریپ دادعت هنارس ،(25/0 یریذپرییغت بیرض اب) یمومع کشزپ دادعت
 یارب ار یرتمک ترورض یلبق هورگ ود تبسن هب هک دهدیم ناشن ار "دودحم حطس رد یاهقطنم توافت" یعون

 زا هتسدنآ یارب صصختم و هدید شزومآ یاهورین نیمات .دبلطیم ینامرد -یتشادهب تامدخ ییاضف یهدناماس
 تاناکما نیمات تهج موادم یریگیپ و یناتسا دیدج یاهیدنبمیسقت رد تیارد ،دراد دوجو ورین دوبمک هک یاهصخاش
 شهاک تهج رد اهنآ یریکراکب و یصوصخ یاههیامرس رب حیحص تیریدم و یهدناماس و زاین دروم ینامرد -یتشادهب
 اب دشوکیم اضف تیریدم .دیآیم رامشهب ۀراشا دروم یاهتوافت ِیلیدعت ِیروظنمهب زاین دروم تامادقا هلمجزا ؛اهرباربان
 یشخبتیفرظ ای و اهتیفرظ ۀدنروآرد لعفلاب شقن رد یلحم و یاهقطنم لداعت موادت ریس رد فلتخم رازبا زا یریگهرهب
 تامدخ ییاضف عیزوت و معا روطب اههدیدپ ییاضف عیزوت تیریدم .(276 :1384 ،دارینایواک) دوش رهاظ یحاون هب
 .دش دهاوخ ریذپانناربج یاهنارسخ بجوم نآ نتشاگنا هدیدان هک تسا یاهلئسم صخا روطب ینامرد-یتشادهب

 ار ترورض نیا شیپ زا شیب ،ناردنزام ناتسا رد ینامرد – یتشادهب هزوح رد یرادروخرب نازیم هناگهس یدنبحطس
 درکلمع هحولرس ار یعیزوت تلادع هراگنا هک دنکیم داجیا ناردنزام ناتسا ینامرد -یتشادهب ییاضف تیریدم یارب
 یاهیزیرهمانرب رد ییاضف دید تیوقت .ددرگ ناسکی فلتخم قطانم یرادروخرب نازیم ات هداد رارق دوخ یتیریدم
 رد یتشادهب - یشزومآ زکارم داجیا یارب بسانم ییاضف یهدنامزاس و یهدتهج ،ناریدم نایم رد ینامرد -یتشادهب

 قیالع ساسارب هن اهناتسرهش زاین ساسارب لاغتشا یارب نالیصحتلاغراف تیاده ،اهنآ زکرمت زا یریگولج و ناتسا حطس
 داهنشیپ هک تسا یتامادقا هلمج زا ؛دناهتفرگ لکش یگزات هب هک ییاهناتسرهش هب هژیو هجوت و تخانش و یصخش
 لدم تابساحم زا هلصاح جیاتن هب انب دنچ ره .دوش ماجنا اهیرباربان شهاک یارب بسانم رتسب داجیا تهج رد ددرگیم
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 لاس جنپ رد یزاس لداعتم نایرج نیا دسریم رظنب اما .تسا هدش هتساک ینزاوتمان نازیم زا ریخا یاهلاس رد یپورتنآ
 ؛تیاهن رد .تسا شخب تیاضر یدودحات یعون هب دنچ ره 37/0 ینیج بیرض .تسا هتفرگ دوخب یرتدنک دنور ریخا

 ینامرد -یتشادهب یناسرتامدخ هزوح رد یعامتجا تلادع هراگنا ریخا یاهلاس رد یدودح ات تفگ ناوتیم نینچ
 تخانش مزلتسم هک دراد دوجو یاهلصاف یعقاو لداعت ات اما ؛تسا هدش هتفرگ راکب ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش رد
 .دشابیم اهتوافت نیا عفر تهج رد شالت و اهفاکش نیا رتشیب هچ ره
 عبانم
 .117-110 صص ،نارهت ،رنه جنگ تراشتنا ،ییاتسور یاههاگتنوکس یزیرهمانرب رب یاهمدقم ،(1387) ،نسح ،هتخارفا

 :یدروم هعلاطم ،ویرانس ۀیاپ رب یزیرهمانرب درکیور اب یاهقطنم هعسوت یدیلک لماوع ییاسانش ،(1389 ) ،ردان ،یلاز ،رقابدمحم ،یتشهب 
  .63-41 صص ،1 ۀرامش ،مهدزناپ ۀرود ،اضف شیامآ و یزیرهمانرب – یناسنا مولع سردم هلجم ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا

 .594-587 صص ،روشک اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس تاراشتنا ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد .تلادع ،(1380) ،لامک ،یدالوپ

 اب ینامرد – یتشادهب تامدخ هعسوت یاهصخاش یدنبحطس و ییاضف لیلحت ،(1391) ،یسیع ،یراهب ،کمایس ،یریپ ،دمحا ،یسیدقت 
 صص ،18 هرامش ،طیحم و شیامآ همانلصف ،(نالیگ ناتسا یاهناتسرهش یدروم هعلاطم) یاهشوخ کینکت و یلماع لیلحت زا هدافتسا

145-176. 
 یشهوژپ یملع هیرشن)ایفارغج ،ناریا یاهقطنم یاهرهش ردام رد هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت ،(1388) ،دومحم ،یربکا ،دوعسم ،ییاوقت 

 .13-2 صص ،21 و 20 هرامش ،متفه لاس ،(ناریا یایفارغج نمجنا
 هب ناجنز ناتسا یاهناتسرهش ینامرد و یتشادهب شخب یگتفای هعسوت نازیم شجنس ،(1393) ،یلع ،یرفعج ،نسح ،یفیس ،دمحم ،یرفعج

 .69-61 صص ،4هرامش ،نامرد و تشادهب تیریدم همانلصف ،1390 لاس رد یددع یمونوسکات شور

 دیوید و زلار ناج تایرظن هسیاقم و یسررب (یاهقطنم) ییاضف تلادع و یعامتجا تلادع ،(1382) ،نارمع ،یتسار ،نیسح ،داژنیمتاح
 .52-40 صص ،نارهت ،تاعالطا ترازو ،یداصتقا – یسایس هلجم ،یوراه

 .291 صص ،دهشم ،یلپاپ تاراشتنا .اضف و تسایس ،(1391) ،یفطصم ،تجاحیرداق ،ارهز ،روپیدمحا ،اضردمحم ،ءاینظفاح

 ییایفارغج همانلصف ،(قفاب رهش یدروم هعلاطم) کشخ قطانم یاهرهش ییاضف – یدبلاک هعسوت یوگلا تخانش ،(1390) ،نسح ،اینتمکح 
 .124-109 صص ،مشش هرامش ،مود لاس ،کشخ قطانم

 و یسرتسد تیلباق ،تعیمج عیزوت ساسارب یرهش تامدخ هچراپکی ییاضف تلادع شجنس ،(1390) ،زرمارف ،یمتسر ،مشاه ،روپشاداد
 .22-1 صص ،مهد هرامش ،موس لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم همانلصف ،جوسای رهش رد ییاراک

 هعسوت و ایفارغج هلجم .ییاضف یاهیرباربان و یگتفای هعسوت حوطس شجنس ،( 1392) ،یبتجم ،نایعیفر ،هنامس ،هدازیلع ،مشاه ،روپ شاداد
  .19-1 صص ،21هرامش ،یا هیحان

 صص ،روشک اهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس تاراشتنا ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،یعامتجا تلادع .1387 .سابع ،یدیعس
195-220.  

 ،مشش لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ – یملع همانلصف ،یعامتجا تلادع و یداصتقا هعسوت یاهدربهار .1386 .نیسحدمحم ،ناگدازفیرش 
  .30-9 صص ،24 هرامش

 .نارهت ،یسانشاتیگ تاراشتنا .ایفارغج هفسلف رد ون یاههشیدنا .1378 ،نیسح ،ییوکش
 بالقنا نکسم داینب تاراشتنا ،ییاتسور یاههاگتنوکس ییاضف یباینامزاس یاهدرکیور و اههیرظن .1389 .نیمرآ ،هدازنسحم ،داهرف ،روپزیزع

 .نارهت ،ناریا یمالسا
 .282 صص ،مود هرامش ،مهن لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف ،یلم تینما و ییایفارغج تلادع تبسن .1384 .دارم ،دارینایواک
 .نارهت ،رظنم و حرط رواشم نیسدنهم رشن ،نیمزرس شیامآ و ییاضف یزیرهمانرب .1391 .نیسحمالغ ،هدازهلادبع و لیلخ ،یرتنالک
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  ؛فیرش رشن ،نارهت ،یداصتقا -یعامتجا تاقیقحت رد اههداد لیلحت و شزادرپ .1382 .لیلخ ،یرتنالک
 .نارهت ،نیبشوخ تاراشتنا ،یا هقطنم هعسوت و یزیر همانرب ،1381 ،لیلخ ،یرتنالک

 یاهشخب کیکفت هب ناتسرل ناتسا یاهناتسرهش یگتفای هعسوت حطس یسررب .1391 .دمحم ،دنوناریب یحتف ،رغصا یلدبع ،لامج ،یدمحم
-120 صص ،25 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،یزرواشک ،ییانبریز – یهافر تامدخ و نکسم

131.  

 سردم تیبرت هاگشناد یناسنا مولع هدکشناد ،یرتکد ۀرود هلاسر ،نارهت رهش رد یعامتجا تلادع ییاضف لیلحت .1383 .هسیفن ،یصوصرم
 .نارهت

 .107 صص ،10 هرامش ،7 دلج ،ییایفارغج مولع هیرشن ،یعامتجا تلادع یروئت زا ییایفارغج لیلحت .1386 .هسیفن ،یصوصرم

  .ناردنزام ناتسا یرامآ همانلاس .1390 .ناریا رامآ زکرم

 مولع و تایبدا هدکشناد هلجم ،ناهفصا رهش ینامرد – یتشادهب یاهصخاش شنکارپ و زکرمت هجرد شجنس و لیلحت .1380 .نهیم ،نرتسن
 .ناهفصا ،1380 ناتسمز و زییاپ ،ناهفصا هاگشناد یناسنا

 ،یرهش یزیرهمانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا ،یرئاح اضردمحم و نایماسح خرف همجرت ،رهش و یعامتجا تلادع .1379 .دیوید ،یوراه
  .162-145 صص ،مود پاچ
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