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 1این یلکوت هلیمج
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 این هلادی نیسح
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک

 10/66/1396:شریذپ خیرات  00/21/1396  :تفایرد خیرات

 هدیکچ
   ندواسرف یااه           تافاب ینیرفبزااب و لکاشم لاظ یاراب ور نایا زا .دن اسه ورابور ندواسرف تافاب لکاشم اب روشک یاهرهش زا یرایسب
 ندش ه فرگ ررن رد ر مک ییاضف و یگنهرف ،یعام جا فل خم داعبا و ندوب ید لاک افرص هک ،دن فرگ رارق ندات سا دروم ییاهدرکیور
     یرهاش  واخ یایاورمکظ دراکیور ،دراد نراشا ینیرفبزاب دنیبرف رد یعام جا نارگشنک تیلاعف هب هک دیدج یاهدرکیور زا .تسا
   ینیرفبزااب دانیبرف رد ،  یرهاش  واخ ییاورمکظ یاهصخاش حطس ات تسا ندش یعس قیقحت نیا رد ،شرگن نیا رب دیکات اب .تسا
 و یا  هاناخبا ک شور ود زا ااه  نداد یروبدراگ یاراب و یلیلحت -یتیصوت  ون زا قیقحت شور .دریگ رارق یسررب دروم شیرجت هلحم
  راامب و یتیصوت رامب یاهشور اب SPSS یرازفا مرن  یحم رد اه همانشسرپ زا لصاظ تاعالطا نینچمه .تسا ندش ندات سا ینادیم
  تیعاضو ،    داهد یام نااشن ندامب تسدب جیا ن .دن فرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم (نمدیرف و یا هنومن کت T یاه نومزب) یطا ن سا
  یدامبراک و یریذپ تیلوئسم یاهصخاش ار نیگنایم نیر شیب و دراد رارق  ولطمان شیرجت ینیرفازاب دنیبرف رد  وخ ییاورمکظ
  .دنا ه فرگ رارق ه تر نیرت نییاپ رد نیگنایم نیر مک اب کیژتار سا زادنا مشچ و یرادمنوناق یاهصخاش و
 
 شیرجت ،هلحم ،یرهش ینیرفآزاب ،بوخ ییاورمکح ،صخاش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  هرشراپکی    دارعبا ارب یرهرش یاه تفاب یفیک یاقترا یاههمانرب هدنریگرب رد ، ماج یتسایس ناونع هب یرهش ینیرفآزاب
-  لارش اب هلباقم یارب 60 راک روتسد رد ،0336 لاس لیاوا رد .دوش یم هتفرگ رظن رد یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا
  تریفرظ تیوقت و یرهش رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب یتکراشم یداهن درکیور کی اب ،یلحم حطس رد یرادیاپ یاه
- هرمانری رد هچنآ .(Smedby and Neij, 2013: 148) دیدرگ ذاختا یرادیاپ یاه لاش اب هلباقم یارب ،یلحم یاهداهن
 :6396 ،    ارنایرآ و ناریرون) ترسا مدررم تکراشم یاهتیفرظ زا هدافتسا ،هتفرگ رارق دیکات دروم رایسب ینیرفآزاب یاه
  .ترسا بوخ ییاورمکح درکیور دوشیم هجوت تکراشم رما هب نآ رد هک ییاهدرکیور زا یکی روظنم نیمه هب .(16
 .تسا تردق زا یفلتخم یاهلکش و فلتخم یاهنامزاس یریگ رارق یگنوگش نایم یا هناگدنش تسایس ،ییاورمکح
        .دنورش یرم هرادا یرتلودریغ نارگیزارب طرسوت برلغا دورخ و ،  دنترسین رادرورخرب تردق رااحنا زا اهتلود نآ رد
   رریغ یاره نامزارس ،اه تکرش ،تاسسوم زا یرایسب نیناوق و یساسا نوناق رد یمسر شور و داهن لماش ییاورمکح
    هرب هرکلب یرسایس  لع رد رادیاپ و  ظنم شور ناونع هب هن ییاورمکح .تسا تردق  یسقت یاه هار و فالتئا ،یتلود
   یهدنامارس یاررب شالت رد نارگیزاب زا یا هعومجم نآ رد هک ،تسا یعامتجا یراکمه زا ایوپ دنیآرف کی رنه ناونع
     لورحت یاررب یهجورت لرباق رازبا هب (MOPS) ینامزاسدنش تکراشم .(Burris, et al, 2007: 155) دنتسه دوخ روما
     اری ندز رود ارب شور نریا .ترسا هدش لیدبت تیریدم هصرع دیدج یعمج بصانم رد ،یعمج یمومع یاهتسایس
 و ت یفافرش ،ییوگخساپ دننام (یناگمه تکراشم) ییاورمکح زاین ترورض ،موسرم یراتفر یاهراجنه ندرک دودحم
  .تسا زکرمتم ...
       رترشیب زور هرب زور قریقحت رد هریرظن دربرارک هرب زاین ،دهد یم ناشن یرهش هتفرگ تروص یاه هوهپ رد شاکنک
  نیررت  هم زا یکی .داد رارق یسررب دروم نوگانوگ یاهشرگن رظنم زا ناوت یم ار یرهش تاعوضوم .دباییم تیمها
       تالکرشم و لئارسم ارب درورخرب یگنورگش و تیریدرم عون .تسا یرهش ینیرفآ زاب ثحب یزورما یاهرهش لئاسم
  لرح یارب تیریدم رد اهراکهار هلمج زا .دراد یرهش نالوئسم و ناریدم یریذپ فاطعنا و ییاناوت هب یگتسب ،یرهش
  تکرارشم   یتراربع هرب یزیر همانرب و یریگ  یمات رد مدرم یریذپ قن یگنوگش ،یرهش تالکشم رت  یرس و رتهب
       و یمورمع  رخب یورس زا ترسا یمرسرریغ یارهراکو زارس لماش هک درکیور نیا هب .تسا لئاسم لح رد یناگمه
    یرم یریاورمکح درریگ یم تروص ارجا و یریگ  یمات رد ییاناوت روظنم هب و  ه اب ،یصواخ  خب یاههتساوخ
  .دنیوگ
 دروم هک ییاهدرکیور هدوسرف تفاب ینیرفآزاب یارب ،دنتسه وربور هدوسرف تفاب لکشم اب روشک یاهرهش زا یرایسب
      یرم هرتفرگ هدریدان ررما نریا رد ییاضف و یگنهرف ،یعامتجا فلتخم داعبا و هدوب یدبلاک افرص ،دنتفرگ رارق هدافتسا
       دررکیور دربرارک .ترسا یرهرش یریاورمکح دررکیور ، یعارمتجا نارگشنک یریگراکهب یارب اهدرکیور زا یکی .دوش
      و هرلحم حطرس رد تردرق  یازرفا و اررگ زکرمت تلود تردق  هاک موهفم هب یرهش ینیرفآزاب رما رد ییاورمکح
        نیرب رادریاپ یرارکمه یورس هرب یدررکیور ناورنع هب دناوت یم یرهش ییاورمکح  قاو رد .تسا یلحم تاعامتجا
 رد یلحم تاعامتجا هب هجوت یلصا لیلد .دشاب اشگهار یرهش ینیرفآزاب رما رد یرهش تیریدم اب یعامتجا نارگشنک
 و اوتحم ناونع هب اصواخم ،درخ اتبسن یلحم یاهناکم و یلحم تاعامتجا هک تسا ببس نآ هب زین یرهش تیریدم
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 دارفا لباقتم و هرمزور یاه نک و دنتسه یسایس و یدااتقا ،یعامتجا طباور یریگلکش لحم ،هرمزور یگدنز رتسب
  اره  یرریگ  یمات رما رد تکراشم اب دنناوت یم و دنتسه هدارا اب و لاعف یلحم یاهناکم رد مدرم .دنهد یم لکش ار
  و هدورب  دریفم یلحم یاهناکم و تاعامتجا تالکشم و لئاسم لح رد یراذگریثات نیا .دنشاب راذگریثات اهراتخاس رب
    ینیرفآزارب ررما رد یرلحم تاعامتجا و مدرم  قن .دنک یم کمک یرهش تالکشم لح و رهش تیریدم هب تیاهن رد
 یتاعلاطم هطیح .دوش یم یریگ  یمات رد اهنآ  قن نتفای تیمها بجوم هک تسا ییاهتیفرظ هدنریگرب رد یرهش
 رگشنک ،یرهش ینیرفآزاب رما رد هکنیا هب هجوت اب .دوش یم طوبرم یزیرهمانرب و یراذگتسایس رما هب رشیب ییاورمکح
  اره نآ تکرارشم یریگراکهب رد بسانم درکیور کی ناونع هب دناوت یم یرهش بوخ ییاورمکح ،دنتسه مدرم یلصا
    یاررب برسانم رارکهار ،یرهش ینیرفآزاب رد ییاورمکح ثحب هب هجوت .دنک کمک ینیرفآزاب رما رتهب هشره ققحت رد
  دررکیور ،        یرهرش ینیرفآزارب رد نیورن دررکیور  رقاو رد .ترسا یعارمتجا نارگیزارب و مدرم ،یلحم نارگشنک دیسب
  تیریدرم رد .دنریگ یم رارق هجوت دروم ،ینیرفآزاب رما رد یلصا نارگشنک هک یدرکیور ناونع هب ،بوخ ییاورمکح
   زا تریعبت مدرع ،   تکرارشم مدرع نورش یتالکشم ،دوشن هجوت ییاورمکح هب رگا یرهش ینیرفآزاب رد هلمج زا رهش
 ،   مدررم و یرلحم تارماق م نیرب فیعض طابترا ،نادنورهش طسوت یرهش تیریدم و یتلود  خب هب هجوت مدع ،نوناق
   یگدورسرف هرب رجنم رما نیا تیاهن رد ،یرهش ینیرفآزاب فیعض یراذگ ریثات ،هنابلطواد یاه هکبش یریگ لکش مدع
      یطیاررش رد ارهنت هرلحم ییارضف راتخارس دوبهب هک تفگ ناوت یم رگید ترابع هب .دش دهاوخ یرهش تالحم رتشیب
        زا یرریگ هررهب و ورسکی زا یرکیزیف و یدربلاک دارعبا رارنک رد یتیوه و یعامتجا داعبا هب هجوت هک ددرگ یم لصاح
      هرب قریقحت نریا فادرها .درریگ رارق هجوت دروم رگید یوس زا ناکم یعامتجا یاه تیفرظ زا یشان یلماعت یاهورین
   نورچمه ییاره  صخارش هرب هجوت اب ینیرفآزاب دنیآرف رد ار  یرجت هلحم مدرم ینیرفآ قن نازیم ات تسا نیا لابند
  تیلوئرسم ،   یلومرش هرمه و یرربارب ،یشخب رثا و یدمآراک ،یرادمنوناق ،ییارگ عامجا ،ییوگخساپ ،یریذپتکراشم
  کریره لیلحت هب دوجوم  ضو یسررب زا سپ قیقحت نیا  قاو رد .دهد رارق لیلحت و یسررب دروم تیفافش و یریذپ
 :تسا حرطم ریز تالاوس اتسار نیمه رد .دوشیم هتخادرپ هدش حرطم یاهصخاش زا
 ؟تسا هدوب هنوگش  یرجت هلحم ینیرفآزاب رد ییاورمکح یاهصخاش تیعضو -6
 ؟تسا هتشاد یرتشیب ریثات  یرجت هلحم ینیرفآزاب رد ییاورمکح یاهصخاش زا کی مادک -0
       صخارش لودرج هریهت لمارش رارک کرینکت .تسا یلیلحت -یفیصوت نآ قیقحت شور ،یدربراک عون زا  هوهپ نیا
  هدودرحم یرهش ینیرفآزاب  جنس و یبایزرا ،اهصخاش اب هطبار رد تاعالطا یروآ مج و یرهش بوخ ییاورمکح
  ینادریم و یا هرناخباتک تروص ود هب ،تاعالطا یروآدرگ شور ،هدوب بوخ ییاورمکح یاهصخاش اب هعلاطم دروم
 .  دریدرگ هدافترسا نادنورهش رظن زا ییاورمکح حطس یبایزرا روظنم هب همانشسرپ زا هدافتسا لماش ینادیم تاعلاطم هک
  دادرعت هب هجوت اب نارکوک یریگ هنومن شور باسا رب .تسا هدوب  یرجت هلحم نادنورهش قیقحت نیا یرامآ هعماج
   هدرش یروآدررگ هلحم رد نکاس یاهراوناخ ناتسرپرس زا همانشسرپ 100 دادعت هب هنومن  جح ، یرجت هلحم راوناخ
       زا لرصاح تارعالطا .دراد راررق یلارع حطرس رد و هدورب 103.1   اربنورک یافلآ باسا رب همان  سرپ ییایاپ .تسا
 و T- Test        یاره نورمزآ) یطابنترسا رارمآ و یفیرصوت رارمآ یاره شور ارب SPSS یرازفا مرن طیحم رد اه همانشسرپ
  .تسا هتفرگ تروص GIS طیحم رد هشقن  یسرت و هداد رارق لیلحت و هیزجت دروم (نمدیرف
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  :داد رارق یسررب دروم ار ریز یاه  هوهپ ناوت یم  هوهپ دروم عوضوم هنیمز رد هدش ماجنا تاقیقحت هلمج زا
   هعرسوت یاره  هرمانرب یباریزرا رایعم ،مدرم تکراشم و ینیرفآزاب مره ،ناونع اب یاهلاقم رد (2296) ،یناتسدرا و ینییآ
  هرک دناهتفای تسد هجیتن نیا هب فلتخم یاهحرط و ربتعم دانسا هب هعجارم خیاپ رب یفیصوت شور اب یرهش یازنورد
     تکرارشم زا هدافترسا ارب یرهرش یاهتفاب رد دوجوم لعفلاب و هوقلاب یاهناوت یریگراک هب یرهش تفاب یزاسهب رد
    مزال نارنآ لارعف رورضح و مدرم تکراشم یارب .دوش  قاو رثوم هدوسرف یاهتفاب تالکشم لح رد دناوت یم ،مدرم
          و تریامح درورم ینونارق تارمازلا  رضو و نیررفآ دارمتعا یارضف دارجیا ،  رثورم هزریگنا یاقترا روحم هس رد تسا
 ناونع اب یاهلاقم رد (9396) ناراکمه و دابآ لیلخ یرتنالک .(11 :2296 ،یناتسدرا و ینییآ) دنریگ رارق یزاسدنمناوت
      نرکر ناورنع هرب رهرش رورما هراد ا رد دارهنمدرم یاههورگ یریگراکب فده اب یرهش ینیرفآزاب رد یداهن یاه لاش
   نارشن دیارتن هک دناهتخادرپ یرهش رادیاپ ینیرفآزاب رد یداهن یاه لاش یسررب هب ،یرهش یزیرهمانرب ریذپان ییادج
   مدرع یاره   لارش نیررت      رهم .ترسا ریذرپان رارکنا یعارمتجا یاههزوح یمامت رد یمدرم یاهلکشت  قن ،دهدیم
       هارگن زا یرمدرم و یرصواخ  رخب ندورب فیعرض ،یرهش یزیر همانرب یاههصرع رد ،یمدرم یاهداهن یریگراکب
  یراذرگتسایس طیحم دیدش ندش یسایس ،یتلودریغ یاهنامزاس هب یفنم و یعامتجا ریغ هاگن یریگلکش ،نالوئسم
 (1396) ناراکمه و رف یدمحا .(066 :9396 ،دابآ لیلخ یرتنالک) تسناد اهنیا دننام و رهش روما رد یریگ  یمات و
    یدرورم هرنومن) ناررهت06 هقطنم یرهش تفاب یرهش ینیرفآزاب رد یمدرم تراشم دیاتن یبایزرا ناونع اب یاهلاقم رد
   و فرلتخم یاره هوررگ یعاسم کیرشت فعض هک دناهدیسر هجیتن نیا هب یلیلحت و یفیصوت شور اب (بوریس هلحم
 یم هعلاطم دروم هیحان یساسا یاه  لاش زورب لیالد نیرت هم زا ینیرفآزاب یاههمانرب رد (هشراپکی تیریدم) طبریذ
 رد ناروهرهب همه یدنمناوت زا هدافتسا یارب یاهلحم عامتجا یزاس دنمناوت نوچمه رثوم یدرکیور روظنم نیدب .دشاب
 .(62 :1396 ، نارارکمه و رف یدمحا) ددرگ یم حرطم رادیاپ هعسوت فادها یاتسار رد روکذم هلحم یهدناماس تهج
        یورکلا ررب دریکات ارب یرهرش هدورسرف یاره  ترفاب ینیرفآزارب ناونع اب یاهلاقم رد ،(5396) ،راد مج و یلمآ یمیظع
 ، درناهداد ماجنا ینادیم و یاهناخباتک یروآدرگ شور اب (نارهت 9 هقطنم ،کنو هلحم :یدروم هنومن) بوخ ییاورمکح
     راررق یبرسانمان تیعرضو رد یرهرش بوخ ییاورمکح یاهصخاش ظاحل هب کنو هد هلحم هک دندیسر هجیتن نیا هب
  هرب یجنسرظن ،نینچمه .تسین رادروخرب یبسانم تیعضو ،ینوکسم یاهتفاب یگدوسرف ظاحل زا ،نآ رب هوالع ،دراد
     یماورع نیرب رد هرک درهدیم ناشن ،کنو هد رد هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رب رثوم لماوع هنیمز رد هدمآ لمع
       حررط ناریدرم و ناریرجم و ناریلوتم هرب دارمتعا ، هرلحم یعامتجا یاهلکشت و اهداهن هب دامتعا ،دنیآرف نیا رد رثوم
  امرسآ .(52 :5396 ، راد  رمج و یلمآ یمیظع) تسا هدوب ریثات نیرتشیب یاراد نایوگخساپ رظن زا یزاسون و یزاسهب
     رد یعارمتجا یرادریاپ هرب یبایترسد ی اررب  ماج یهتارتسا کی :یرهش ینیرفآزاب ناونع اب یا هلاقم رد ،(1610) ناهم
    یارهزاین نیمارت ؛هرلمج زا یدربهار یاهدرکیور دهد یم ناشن  هوهپ نیا یهجیتن ،تسا هدرک هئارا یخیرات نیدایم
  و یخیرارت تیوه نفح ،یدااتقا دشر  یرست ،یمومع تکراشم  یازفا ،یعامتجا یاه تخاسریز هئارا ،نادنورهش
   نریا دیارتن .(Mehan, 2016: 861  ) دنترسه یرهرش ینیرفآزاب رد یلصا و راذگریثأت یاهدرکیور زبس یاضف تیریدم
    رد یتکرارشم دررکیور کری ناونع هب ،یرهش بوخ ییاورمکح یاهصخاش نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح  هوهپ
 نارگیزا   رب نیرب لرماعت هب درکیور نیا هک ییاجنآ زا .تسا هتفرگ رارق ینییاپ حطس رد  یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف
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   هرشره یاررجا  رد ار ناریرجم و ناریدم هب دناوتیم درکیور نیا هب هجوت ،دشابیم طابترا رد رهش هصرع رد فلتخم
  .دوش هارمه یرثکادح تیاضر و روضح اب و دنک کمک یرهش یاهحرط رتهب

 شهوژپ یرظن بوچراچ
  هرب ، دورش یرهش لئاسم لح هب رجنم هک یتامادقا هعومجم و هشراپکی و  ماج دید ،زا تسا ترابع یرهش ینیرفآزاب
 ار ،هدش رییغت شوختسد هک یا هقطنم و تسیز طیحم و یعامتجا ،یدبلاک ،یدااتقا طیارش رد یمئاد دوبهب هک یروط
    یرهرش ینیرفآزارب یارهحرط ،تفگ ناوت یم یرهش ینیرفآزاب فیرعت هب هجوت اب .(Roberts, 2000: 17) دنک  هارف
   تکرارشم زا یرریگ   هررهب ارب درنراد یعس نیربانب ،دنراد ار هدوسرف قطانم رد دوجوم یاهلیسناتپ زا هدافتسا رد یعس
    فعرض  رقاو رد .درننادرگزاب تفاب هب ار یدااتقا قنور و یعامتجا تایح ،هجدوب نیرتمک فرص اب یمومع هدرتسگ
 عالطا نودب یرهش یهدناماس اهحرط هیهت و یزاسرهش یاه هیرظن زا یلدب یوگلا زا دیلقت ،ام روشک رد یرظن ینابم
  .(61 :1296 ،بدا) تسا هدرک داجیا یفلتخم تالکشم ،اهنآ یرظن ینابم زا

 یرهش ینیرفآزاب یجیردت لماکت ریسم :1  هرامش لودج

 (9396 ،زتربار زا لقن هب یشانح و یدزیا : بنم)

 0331 ههد

 ینیرفآزاب

 0831 ههد

 ددجم هعسوت

 0731 ههد

 یزاسون

 0631 ههد

 یزاس هدنز زاب

 0531 ی ههد

 یزاسزاب

 ره تسایس عون

 هرود

 لکش یوس هب تکرح

 تسایس زا یرت عماج

 زکرمت ؛لمع و یراذگ

 یاهلح هار رب رتشیب

 هچراپکی

 یارب گرزب ددعتم یاه حرط

 ؛ددجم ی هعسوت و هعسوت

 گرزب و للجم یاه هژورپ

 زا جراخ یاههژورپ ؛سایقم

 رهش

 رد یزاسون یور رب زکرمت

 یاهحرط و دوخ هیلوا یاج

 ناکامک ؛یگیاسمه یاه دحاو

 رهش هیشاح رد هعسوت

 ؛0531 ههدیاهدربهار موادت

 ،یا هیشاح و یا هموح دشر

 رد هیلوا یاهشالت یخرب

 یزاس دنمناوت

 شرتسگ و یزاس زاب

 یاهرهش رت یمیدق قطانم

 بلغا :کچوک و گرزب

 ؛عماج حرط کی ساسا رب

 ینیشن هموح دشر

 و یلصا دربهار

 یریگ تهج

 ناونع هب تکراشم

 بلاغ درکیور

 شخب شقن رب دیکات

 نارازگراک و یصوصخ

 تکراشم شیازفا ؛صاخ

 شیازفا هب ور شقن

-ابییادززکرمتو یصوصخ شخب

  تلود هب رتشیب تردق یراذگاو

 یلحم

 رتشیب نزاوت یوس هب تکرح

 و یمومع یاه شخب نایم

 یصوصخ

 

 ؛یلحم و یلم تلود

 هعسوت و ناراکنامیپ

 نیمز یصوصخ ناگدنهد

 كالما و

 ناراک ردنا تسد

 و ذوفن اب

 عفنیذ یاهورگ

 زادنا مشچ ددجم یفرعم

 تیلاعف شیازفا ؛یدربهار

 یا هقطنم

 رب زکرمت ههد لیاوا رد

 دیکات اهدعب ؛نیعم تاعطق

 یلحم حوطس رب

 رد یا هقطنم و یلحم حوطس

 یلحم دیکات اه دعب ؛رما یادتبا

 رتشیب

 و یلحم حوطس رب دیکات تیلاعف یا هقطنم حطس روهظ

 نیمز نیعم تاعطق

 ییاضف حطس

 تیلاعف

 هجدوب نایم رتشیب نزاوت

 یوس زا هدش نیمات ی

 یصوصخ ،یمومع شخب

 هنابلطواد و

 شخب طلست

 یشنیزگ نیمات اب یصوصخ

 شخب یوس زا هجدوب

 یمومع

 شخب عبانم رد تیدودحم

 یراذگ هیامرس دشر و یمومع

 یصوصخ شخب

 اب 0531 ههد دنور همادا

 یراذگ هیامرس رثا شیازفا

 یصوصخ شخب

 شخب یراذگ هیامرس

 یبسن هلخادم اب یمومع

 یصوصخ شخب

 یداصتقا زکرمت

 یاه هورگ شقن رب دیکات

 یعامتجا

 رایدوخ یعامتجا یاه هورگ

 تلود یشنیزگ تیامح اب

 رایتخا و روحم هعماج مادقا

 رتشیب

 هب ندیشخب دوبهب هافر و یعامتجا عضو دوبهب

 و یگدنز یاهرایعم

 نکسم تخاس

 یاوتحم

 یعامتجا

 زا ندش رتور هنایم

 هب هجوت ؛0831ههد

 هینبا تشادهگن و ثاریم

 و ینیزگیاج گرزب یاه حرط

 یاه حرط ،دیدج هعسوت

 سایقم گرزب و للجم

 قطانم رد عیسو یاهیزاسون

 رت یمیدق یرهش

 یاهدرکیور یخرب موادت

 اب یزاوم0531ههد

 دوجوم قطانم یزاس دنمناوت

 ینایم تالحم ینیزگیاج

 و رهش زکرم نوماریپ

 یا هیشاح ی هعسوت

 یاه دیکات

 یدبلاک

 هدیا رت هدرتسگ یفرعم

 طیحم یرادیاپ

 درکیور هب هجوت شیازفا

 طیحم هب تبسن رت هدرتسگ

 یخرب اب هارمه یطیحم یزاسهب

 تاراکتبا

 یدودح ات و یزاسرظنم یشنیزگ یاه یزاسهب

 زبس یاضف شرتسگ

 یطیحم درکیور
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 نیمه هب ،نارگشنک یاهتیفرظ و تکراشم هب نآ هجوت و یرهش ینیرفآزاب یاهتسایس و فادها ،فیرعت هب هجوت اب
 دیکات دروم روکذم تسایس و فادها ققحت تهجرد بسانم یوگلا ناونع هب یرهش بوخ ییاورمکح درکیور روظنم
   یرنارمکح و تیریدرم یتنس یاهشور یارب نیزگیاج درکیور کی ناونع هب ییاورمکح موهفم روهظ .دریگ یم رارق
   راررق اره یراذگتسایس نایمرد ،بسانم درکیور کی ناونع هب ییاورمکح .(Tomás J. Usón, et al, 2016: 63) تسا
 هک نییاپ هب الاب موسرم درکیور کی ناونع هب تلود فرط زا یراذگتسایس هک دراد دوجو یللملا نیب قفاوت کی .دراد
 ،   یرهرش یرارکمه  یازرفا فده اب ییاورمکح دیدج لاکشا .دراد زکرمت نادنورهش یور رب یتموکح  تسیس نآ رد
  رد اره تکررش و داهن نیب یراکمه لاکشا و تلود یاه مرف حطس نیرتالاب و نیرت نییاپ نیب) یدومع یاه تهجرد
 Neto) دراد یراکمه (یصواخ و یمومع یاهداهن ای و اه یرادرهش ای اه تکرش نیب) یقفا و (دیلوت هریجنز لوط

and Serrano, 2011: 2). مارمت ارب ،  رهرش تیریدرم رب یرهش راذگرثا ناکرا همه یریگراکهب ینعی یرهش ییاورمکح   
 هتشاذگ رانک یصواخ و یمومع یاههصرع هکنیا هن ،دننک تکرح نادنورهش و رهش یلاعت یوس هب هک ییاهراکوزاس
   رد یریاورمکح مورهفم .(13 :9396 ،    رورپ نیرسح و ناریعیفر) دنرشاب ود  نآ رادراریتخا یتموکح هصرع طقف و دنوش
    یرنتبم یندرم هرعماج و تلود یرایمه رب ،دور یم راک هب یللملا نیب یتح و یلم ،یرهش ،یلحم فلتخم یاهبایقم
   ینامزارس و یرسایس دحاو) یلحم تموکح زا رت  یسو ،یلحم ییاورمکح .(116 :6396 ،ناراکمه و اینیلکوت) تسا
    رد یرلحم نارگیزارب زا یا هکبرش طسوت یتیریدم و یدااتقا ،یسایس رادتقا لامعا رگنایب و (یلحم ورملق رد ینوناق
 ، یدرهاز) تسا یلحم هعماج یاههتساوخ و فادها ققحت یارب  رتشم شالت و یلحم یاههتساوخ و اهنامرآ نییعت
   رورما تیریدرم رد یرادا و یدااتقا ،یسایس تامادقا لامعا :تسا هدرک فیرعت هنوگنیا ار ییاورمکح .(926 :9396
  زا اره  هوررگ و نادنورهرش نآ قیرط زا هک ییاهداهن و اهدنیآرف ،مزیناکم لماش فیرعت نیا .حوطس مامت رد روشک کی
  هریرظن . (UN- HABITAT, 2004: 13)     درنراد تکرارشم دورخ فیارظو و تادهعت ،دوخ ینوناق قوقح ،دوخ  فانم
  لمارش ،یمسر ریغ یاهراکوزاس قیرط زا ییاورمکح .تفرگ لکش تموکح درکیور رد تارییغت لابند هب ییاورمکح
 اهشالت دیسب ینعم هب  قاو رد ییاورمکح هویش نیا .تسا نارگید رب طلست روظنم هب شالت رد یگنهامه یاه هویش
  تریوقت یارب هویش کی یمسرریغ یاهراکوزاس ،رگید نایب هب .قلطم لرتنک هن و تسا تقفاوم و نتفرگ هدهعرب یارب
    یریاورمکح .دریوگ یرم «ییاورمکح » یتموکح ییاه فالتئا نینش هب نوتسا .تسا لمع یارب یمسر تموکح ناوت
      ییارناوت رورظنم هرب  ره ارب یصواخ یاه هتساوخ و یمومع  خب یوس زا هک تسا یمسرریغ یاهراکوزاس لماش
 هب ،لوا :دوشیم لیکشت یلصا ءزج هس زا ییاورمکح . .(926 :9396 ،رولیات) دریگ یم تروص ارجا و یریگ  یمات
   اری یدادبترسا ،   یمارظنریغ اری یمارظن ،       یرورهمج ترسایر اری ینارملراپ) ترسا رورشک کری رد یسایس تردق لکش
  تریلباق ،موس ؛دوشیم لامعا یعامتجا و یدااتقا  بانم تیریدم رد تردق نآ قیرط زا هک یرازبا ،مود ؛(کیتارکومد
 Peter)   ترسا  لارس یاهتسایس یارجا و نیودت ،یحارط قیرط زا ،رثوم روط هب دوخ تیلوئسم یراذگاو رد تلود

Blunt, 1995: 5). کری هری یبایترسد یاررب ،   یدریلک ررصانع ییارسانش یارب دیفم بوشراش کی ،ییاورمکح موهفم     
   هرب و نارگیزارب مامت نایم یراکمه ،هنیمز نیا رد .(OECD, 2011: 118) دنک یم  هارف ار تلود زا رت ماج درکیور
   یرارکمه نتخارس ، مزلترسم ،    یرارکمه ررب دریکات .ترسا ههیو  قن کی یاراد ،ینامزاس طیحم نارگشنک نتفرگ راک
  یریاورمکح طیحم کی رد یزیر همانرب هب ندرک لمع رد نارگیزاب یزاس هشراپکی و هعسوت یهتارتسا کی رد یسایس
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  یاره نمجنا ،یصواخ ناراذگ هیامرس هلمج زا ،اهفالتئا  فانم هکلب ،یتلود یاه نامزاس اهنت هن .تسا یحطس دنش
 هتفگ هب .(OECD, 2007: 108)  دوش یم لماش ار یتلودریغ و هنابلطواد نمجنا و یلام ناگدنهد هعسوت ،راک و بسک
 ،  (داراتقا و یرشخب رثا ،یروهرهب) تیریدم رد یمومع  خب رمتسم روضح مزلتسم بوخ ییاورمکح ،یناهج کناب
  یدازآ و قورقح هب مارتحا ،تلادع) هعسوت یارب ینوناق بوشراش ،(تیفافش) تاعالطا دازآ نایرج ،یریذپتیلوئسم
 و  بانم  ااتخا یگنوگش یور رب زکرمت هب هراشا ییاورمکح حالطصا .(United Nations, 2006: 4) تسا (یرشب
   رد تریلاعف فریط کی رد ار یلحم تلود نارگیزاب  ضاوم ییاورمکح .تسا گنهامه تامادقا و لرتنک یارب تردق
     رخب و یندرم هرعماج ، یرتلود) نارگیزاب عاونا و (یناهج و یلم ،یاهقطنم ،یرهش نیب ،یلحم) فلتخم یاهبایقم
   طرباور و ترباقر .دهد هعسوت ار یلحم تلود هک تسا نیا لابند هب ییاورمکح  قاو رد ،دریگیم رظن رد (یصواخ
 Alexander) درهد   یرم لیکرشت ار یریاورمکح تاعلاطم نوناک ،یصواخ  خب و یندم هعماج ،یتلود نارگیزاب نیب

Aylett, 2015: 5).  
 نادنورهش

 
 خیرات     موسر و بادآ  
 

  نادنورهش نادنورهش 
 
 

 کنهرف یژولونکت 
 نادنورهش
 

 (John Graham, et al, 2003: 1) :عبنم ،ییاورمکح یلصا رصانع :2-1 لکش

  و ییارارک ، ییوگخرساپ ،تکراشم لماش للم نامزاس هعسوت همانرب هاگدید زا یرهش بوخ ییاورمکح یاهصخاش 
  .(UNDP, 1997: 31) تسا یریذپ عامجا و یریذپ تیلوئسم ،یرادمنوناق ،تلادع ،تیفافش ،یشخبرثا
 
 
 
 
 
 
 

 (UNDP, 1997 :عبنم) ،1 هرامش رادومن

بوخ ییاورمکح یاه صخاش  

تیفافش تکراشم  یدمآراک  یربارب   زادنا مشچ 
کیژتارتسا  

 تیلوئسم
یریذپ  

ییوگخساپ یرادمنوناق   

تلود یندم هعماج   

یصوصخ شخب  
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 قیقحت ییایفارغج ورملق
   هدرش  رقاو 1   هریحان رد  یررجت   هرلحم هک هدش لیکشت یرهش هلحم 10 و هیحان 16 زا نارهت یرادرهش کی هقطنم
    رامرش هرب ناررهت غولش و یراجت یاهناکم زا یکی ،نارهت راعیلو نابایخ ینایاپ هطقن ناونع هب  یرجت نادیم .تسا
 هلحم .دنتسه  یرجت هلحم یندید طاقن زا دیرخ زکارم و حلاص هداز ماما ، یرجت گرزب هیکت ،یمیدق رازاب .دور یم
  ررفن 16500 یاراد 1396  لارس یرامشرس باسارب و راتکه 1.11 تحاسم اب نارهت رهش کی هقطنم رد  قاو  یرجت
       نیمارت ررب هوالرع هرک یرورط هرب ،تسا افکدوخ یدااتقا ظاحل زا  یرجت .(1396 ،ناریا رامآ زکرم) تسا تیعمج
 یاراد نارهت یبهذم و یراجت بطق ناونع هب هلحم نیا .تسا رادروخرب یاهقطنمارف درکلمع زا ،دوخ نینکاس یاهزاین
    درننام یرطخ ررصانع و یخیرات هنهپ ناونع هب  یرجت هلحم .تسا یدااتقا فلتخم یاه  خب رد لغاش رفن 1105
  نیررت   رهم زا یرکی ناونع هب ناونع هب  یرجت رازاب .تفرگ رطن رد یخیرات روحم ناونع هب ار  یرجت یخیرات رازاب
    یرارجت برطق ههریو ه رب و هلحم نیا یارب  اخ تیوه یریگلکش هب رجنم ،نارهت لامش و ناریمش یدااتقا زکارم
  هرلمج زا .(699 :0396 ،   نارارکمه و یردریح) ترسا هلحم نیا مدرم زا یعیسو فیط لابقتسا دروم نینچمه و هتشگ
       رازارب و حلارص هدازمارما ینوکرسم هرلحم  رخب ، هرتفرگ رارق یزاسون و ینیرفآزاب دروم هلحم نیا رد هک ییاه خب
  .دومن هراشا ناوت یم  یرجت

 
 (ناگدنراگن :میسرت) هعلاطم دروم هودحم هشقن
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 قیقحت جیاتن

 قیقحت یفیصوت یاه هتفای -
  ررظن زا ،هدوب درم نایوگخساپ زا دصرد 22 ،دهد یم ناشن نایوگخساپ یتخانش تیعمج یاههتفای زا یفیصوت لیلحت
   هرب طوربرم    یرناوارف نیرترشیب لاغترشا تیعضو رظن زا و لاس 19 ات 10 هقبط هب طوبرم دصرد نیرتشیب ینس نیگنایم
 .دنوش یم لماش ار دازآ یلغش هورگ
 5   ارب یا همانرشسرپ قیرط زا  یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد بوخ ییاورمکح نازیم  جنس یارب قیقحت نیا رد
   رریز یارهریغتم و اهصخاش زا  یرجت هلحم ینیرفآزاب رد بوخ ییاورمکح  جنس یارب .تسا هدمآ تسدب فیط
 :تسا ریز حرش هب صخاش 2 زا کی ره نیگنایم دیاتن (9) هرامش لودج قبط و دیدرگ هدافتسا (0 هرامش لودج)

 شیرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد یرهش بوخ ییاورمکح یسررب دروم یاه صخاش ،2 هرامش لودج
 اهریغتم اه صخاش

 ینیرفآزاب رما رد تکراشم ،یزاسون رتفد اب یراکمه ،اهحرط یارجا رد تکراشم ،رهش یاروش تاباختنا رد تکراشم تکراشم

 یرگنهدنیآ ،تدمدنلب یاه همانرب و فادها کیژتارتسا زادنا مشچ

 نادنورهش یاهزاین هب هجوت ،نادنورهش هب یوگخساپ ییوگخساپ

 اهدادرق و اههمانرب هب یسرتسد ،مظنم یاهشرازگ هئارا ،نادنورهش هب یناسر عالطا تیفافش

 نیناوق ندوب زور هب ،نیناوق هنافرط یب یارجا نوناق تیمکاح

 یرادرهش یریذپ تیلوئسم ،حرط نایرجم یریذپ تیلوئسم یریریذپ تیلوئسم

 تالیهست هنالداع میسقت ،یصخش عفانم نتفرگ هدیدان ،تیکلام یدازآ قح یربارب

 هدش ارجا ینیرفآزاب حرط زا تیاضر ،هدش هئارا تامدخ زا تیاضر ،هعسوت یاهحرط زا نادنورهش تیاضر یدمآراک و یشخبرثا

 (1396 ، هوهپ یاه هتفای : بنم)
 

 شیرجت هلحم ینیرفآزاب رد اه صخاش زا کیره نیگنایم ،3 هرامش لودج
 نیگنایم صخاش

 3512 تیفافش

 6512 تکراشم

 812 یدمآراک

 5712 یربارب

 212 یرادمنوناق

 312 یریذپتیلوئسم

 5212 ییوگخساپ

 2 کیژتارتسا زادنا مشچ

 512 لک نیگنایم

 (1396 ، هوهپ یاه هتفای : بنم)

 طوبرم نیگنایم نیرتشیب ،ییاورمکح هناگ 2 یاه صخاش نایم رد نادنورهش هاگدید باسا رب (9 هرامش) لودج قبط
 ،0  ارب ربارب نیگنایم اب کیهتارتسا زادنا شش صخاش نیب رد نیگنایم نیرتمک ،هدوب 3.0 نیگنایم اب یریذپتیلوئسم هب
 رد حرط یارجا ،تدمدنلب همانرب دوجو مدع و ینیرفآزاب دنیآرف رد صخاش نیا فیعض و بولطمان حطس رد زا ناشن
   زا ررتمک یرادرقم ،(5.0) ییاورمکح یاه صخاش لک نیگنایم هب هجوت اب تفگ ناوت یم عومجم رد .تسا هلحم نیا
      اتبرسن حطرس رد  یررجت هرلحم ینیرفآزارب     درنیآرف رد یریاورمکح نازریم ترفگ ناوت یم تسا اههیوگ طسوتم دح
 .دراد رارق بولطمان
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 ترکیل فیط ساسارب اه صخاش زا کیره هب ناگدنوش شسرپ ییوگخساپ دصرد ،4 هرامش لودج
 تیاضر یدنب هدر اه صخاش

 % هب عومجم دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ

 %001 %5111 %42 %42 %52 %5151 تیفافش

 %001 %3151 %4142 %2182 %4122 %813 تکراشم

 %001 %313 %7181 %7182 %82 %3151 یرادمنوناق

 %001 %12 %32 %52 %81 %7 یریذپتیلوئسم

 %001 %513 %5131 %5162 %5182 %5151 ییوگخساپ

 %001 %418 %42 %8143 %4142 %4101 یدمآراک

 %001 %51 %52 %32 %32 %515 یربارب

 %001 %41 %41 %81 %63 %81 کیژتارتسا زادنا مشچ

 (1396 ، هوهپ یاه هتفای : بنم)

    درنیآرف رد یریاورمکح یاره صخارش تیعضو یگنوگش ریسفت لیلحت هب ناوت یم ،(1 هرامش) قوف لودج باسارب
 ، درهد یم ناشن صخاش نیا  جنس یارب هدش حرطم یاهریغتم ؛تیفافش صخاش :تخادرپ  یرجت هلحم ینیرفآزاب
  ار طرسوتم یهاگآ نایوگخساپ دصرد 10 و دراد رارق طسوتم حطس رد هلحم رد ینیرفآزاب هب تبسن نادنورهش یهاگآ
      نداد یهارگآ یاررب زارسون رتارفد و اره یرایارورش ،   لوئرسم یارهداهن  رقن صخاش نیا یسررب رد .دنا هدرک ناونع
 ح     طرس رد صخارش نریا هدرمآ ترسدب نیگنایم باسا رب ؛تکراشم صخاش .تسا هدوب طسوتم حطس رد نادنورهش
 39 و طسوتم هنیزگ نایوگخساپ دصرد 20 دودح همانشسرپ زا لصاح دیاتن باسارب .تسا هتفرگ رارق الاب هب طسوتم
 ،  یداراتقا فرلتخم یاه خب رد تکراشم هب لیامت نیا ،دنا هدرک باختنا ار دایز یلیخ و دایز یاههنیزگ  ه دصرد
  درصرد 59  دودرح ،دیاتن باسا رب ؛ییاراک صخاش .تسا هدش ناونع اهنآ زا تیامح و اهاروش تاباختنا و یگنهرف
 زا ،    درنا هترشاد داریز یرلیخ و دایز تیاضر  ه دصرد 09 و طسوتم تیاضر ینیرفآزاب حرط ییاراک زا نایوگخساپ زا
       .ترسا هدورب یرلحم نارگرشنک هرب هرجوت و تردق یراذگاو لیلد هب حرط یدمآراک نازیم رب راذگریثات لماوع هلمج
 طسوتم تیاضر تاناکما هنالداع  یسقت .دنا هدرک ناونع ار طسوتم تیاضر نایوگخساپ زا دصرد 30؛یربارب صخاش
 یاهریغتم زا هدمآ تسدب دیاتن هب هجوت اب .تسا هتشاد ییالاب هب طسوتم تیاضر تیکلام یدازآ قح و هتشاد نییاپ هب
   لرماک رورط هب ار نادنورهش نیب یربارب لماک روط هب دنتسناوتن حرط یارجا نالوئسم هک دهد یم ناشن ،صخاش نیا
 دیاتن باسارب ،دراد رارق بولطمان حطس رد صخاش زا هدمآ تسدب دیاتن باسارب ؛یرادمنوناق صخاش .دننک تیاعر
        مدرع لریالد .درنا هدررک ناورنع ار  رک یرلیخ و  ک یاه هنیزگ دصرد 91 و طسوتم هنیزگ نایوگخساپ زا دصرد 20
     و هرنافرط یرب یاررجا مدرع زا ناوتیم صخاش نیا تیعضو  جنس بارب هدش حرطم یاهریغتم باسا رب تیاضر
   حطرس رد صخارش نیا دیاتن باسارب ؛یریذپ تیلوئسم صخاش .درب مان ناوت یم ینیرفآزاب هب طوبرم نیناوق حوضو
    یرلیخ و داریز هرنیزگ ،دصرد 15 و طسوتم هنیزگ نایوگخساپ زا دصرد 50 هک یوحن هب ،دراد رارق ییالاب هب طسوتم
   دودرح دیارتن باسارب .دراد رارق نییاپ هب طسوتم حطس رد صخاش نیا ؛ییوگخساپ صخاش .دنا هدرک ناونع ار دایز
  نریا ،     کیهتارترسا زادرنا  رشش .درنا هدررک ناونع ار  ک یلیخ و  ک یاههنیزگ دصرد 11 و طسوتم هنیزگ دصرد 10
  هرلمج زا .دنا هدرک ناونع ار  ک تیاضر نایوگخساپ زا دصرد 19 هک یوحن هب .دنراد رارق فیعض حطس رد صخاش
 .تسا هدش ناونع  یرجت ینیرفآزاب حرط نایرجم تدم دنلب تامیمات و فادها دقاف هب ناوت یم لیالد
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 قیقحت یلیلحت یاه هتفای -
 نومزآ ، یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد یرهش بوخ ییاورمکح نیگنایم  جنس و یسررب یارب هک ینومزآ نیلوا

T-Test رب .دوش یم صخشم ینیرفآزاب دنیآرف رد اهصخاش زا کی ره نیگنایم نومزآ نیا رد .تسا هدش هتفرگ هرهب 
  یاراد ارهصخاش زا کیره درکراک تیعضو ،دهد یم ناشن ریز لودج رد دوجوم یاههتفای ،نومزآ نیا یجورخ هیاپ
 .دنتسه یتوافتم یگهیو

 یا هنومن کت T نومزآ هیاپرب شیرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد یرهش بوخ ییاورمکح یاه صخاش درکراک تیعضو ،5 هرامش لودج
 (µ=3) 3 = نومزآ دروم یددع یگنیهب

 دصرد 53 نانیمطا هلصاف نیگنایم توافت یدازآ هجرد یراد ینعم حطس نیگنایم T نومزآ هرامآ صخاش

 الاب هزادنا نییاپ هزادنا

 -84010 00010 -1010 312 75210 3512 -510 تیفافش

 00010 -51010 00010 312 100010 6512 8710 تکراشم

 00010 80010 -21010 312 81010 812 810 یدمآراک

 00010 81010 -2010 312 50010 5712 5710 یربارب

 3010 00010 00010 312 50010 212 -7610 یرادمنوناق

 74510 -70010 00010 312 23010 312 511 یریذپتیلوئسم

 -600010 00010 -1010 312 21010 5212 -65211 ییوگخساپ

 37010 00010 00010 312 00010 2 -1 کیژتارتسا زادنا مشچ

 (1396 ، هوهپ یاه هتفای : بنم)

 تیفافش صخاش
  حطرس رد 95.0   نیگناریم ارب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن تیفافش صخاش ،لودج هدناتس ای یجورخ باسارب
 51.1    یرارمآ شزرغل زا رترشیب نآ یارب هدمآ تسد هب یراد ینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطم اتبسن یگنیهب
    برسانمان یارنعم هرب رفص هیضرف) نآ یوسمهان هیضرف شریذپ و یرامآ نانیمطا دوبن رگنایب ،تسا (51.1 < 150.1)
  مدرع هب ناوت یم تیعضو نیا یلصا لیالد هلمجزا .تسا ( یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد تیفافش صخاش ندوب
  ارههمانرب هب نادنورهش یسرتسد مدع ،اهدرکلمع  ظنم شرازگ هئارا مدع ،نادنورهش هب  قوم هب و بیانم یناسرعالطا
  .دومن هراشا ینیرفآزاب حرط هب طوبرم یاههنیزه و یدمآرد تیفافش دوبن ،اهدادرارق و
 تکراشم صخاش
   یرگنیهب حطرس رد 15.0   نیگناریم ارب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن تکراشم صخاش ،لودج یجورخ باسارب
 61.1    یرارمآ شزرغل زا ررت    کرشوک نآ یاررب هدرمآ ترسد هب یراد ینعمحطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطم اتبسن
  یرم  هدرمآ تسدهب دیاتن هب هجوت اب .تسا روکذم صخاش یارب %33 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1 > 6111.1)
       تیریدرم رد نادنورهرش لارعفریغ تکرارشم لمارش ینیرفآزارب حرط رد نادنوهش فیعض تکراشم یلصا تلع ناوت
  یاره   هرنیمز ندوربن  هاررف ،  مدررم ارب یزاسون رتفد یراکمه مدع ،مدرم زا حرط نایرجم یریگتکراشم مدع ،یرهش
  .دومن هراشا نادنورهش راشقا همه و حرط ناریدم نیب  رتشم تاسلج یرازگرب مدع ،نادنورهش زا یریگتکراشم
                                                                                                      یدمآ راک صخاش
 اتبسن یگنیهب حطس رد 2.0 نیگنایم اب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن یدمآراک صخاش ،لودج یجورخ باسارب
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 > 261.1) 51.1  یرارمآ شزغل زا رت کشوک نآ یارب هدمآ تسد هب یراد ینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطم
  زا ناورت  یرم تیعرضو نیا یلصا لیالد هلمج زا .تسا روکذم صخاش یارب %53 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1
   اررجا ینیرفآزارب حرط زا تیاضرمدع ،هدش هئارا تامدخ زا تیاضرمدع ،هعسوت یاهحرط زا نادنورهش تیاضرمدع
  .دومن هراشا هدش
 یربارب صخاش
  اتبرسن یگنیهب حطس رد 51.0 نیگنایم اب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن یربارب صخاش ،لودج یجورخ باسارب
 > 511.1) 61.1  یرارمآ شزغل زا رت کشوک نآ یارب هدمآ تسد هب یرادینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطم
     دوربن ؛لمارش تیعرضو نریا یلصا للع هلمج زا .تسا روکذم صخاش یارب %33 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1
 .درب مان تالیهست هنالداع  یسقت مدع ،یاخش  فانم نتفرگ هدیدان ،تیکلام یدازآ قح
 یرادمنوناق صخاش
   یرگنیهب حطرس رد 0.0  نیگناریم اب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن یرادمنوناق صخاش ،لودج یجورخ باسارب
 61.1  یرارمآ شزغل زا رت کشوک نآ یارب هدمآ تسد هب یرادینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق فیعض ای بولطمان
   زا ناورت یرم تیعضو نیا یلصا لیلد .تسا روکذم صخاش یارب %33 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1 > 511.1)
  .دومن هراشا مدرم قوقح هب لماک یدنبیاپ مدع ،نیناوق ندوبن زور هب ،نیناوق هنافرط یب یارجامدع
  یریذپتیلوئسم صخاش
  حطرس رد 3.0   نیگناریم ارب (µ=9   ) شوررفم نیگناریم هرب تبسن یریذپ تیلوئسم صخاش ،لودج یجورخ باسارب
 51.1 یرامآ شزغل زا رتکشوک نآ یارب هدمآ تسد هب یرادینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطم اتبسن یگنیهب
       نریا ررب رثورم لرماوع هرلمج زا هرک .تسا روکذم صخاش یارب %53 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1 > 091.1)
   درنیآرف رد حررط نایرجم بسانم اتبسن یریگیپ ،یرادرهش یریذپ تیلوئسم ،حرط نایرجم یریذپتیلوئسم ،تیعضو
  .دومن هراشا حرط یارجا

 ییوگخساپ صخاش
  حطرس رد 50.0 نیگنایم اب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن ییوگخساپ صخاش ،لودج هدناتس ای یجورخ باسارب
   شزرغل زا ررت   کرشوک نآ یاررب هدرمآ تسد هب یراد ینعمحطس هب هجوت اب و دراد رارق فیعض ای بولطم ان یگنیهب
  برسانم ییوگخساپ مدع .تسا روکذم صخاش یارب %53 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1 > 061.1) 51.1 یرامآ
  .دومن هراشا نآ یارجا و حرط هیهت دنیآرف رد نادنورهش یاهزاین هب هجوت هجوت مدع ،نادنورهش هب یوگخساپ

 کیژتارتسا زادنا مشچ صخاش
  حطرس رد 0   نیگناریم ارب (µ=9) شورفم نیگنایم هب تبسن کیهتارتسا زادنا  شش صخاش ،لودج یجورخ باسارب
 61.1    یرارمآ شزرغل زا ررت کرشوک نآ یارب هدمآ تسد هب یرادینعم حطس هب هجوت اب و دراد رارق بولطمان یگنیهب
 فادها دوبن تیعضو نیا یلصا لیالد .تسا روکذم صخاش یارب %33 یرامآ نانیمطا رگنایب ،تسا (51.1 > 111.1)
  .درک هراشا حرط یارجا رد یرگنهدنیآمدع ،تدمدنلب یاه همانرب و
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 ،      یررجت هرلحم ینیرفآزارب درنیآرف رد یرهرش بوخ ییاورمکح نازیم  جنس و یسررب یارب یرامآ نومزآ نیمود
  .دریگ یم رارق هدافتسا دروم اههورگ نیب رد اه هبتر نیگنایم هسیاقم یارب هک تسا نمدیرف یرتماراپان نومزآ

 یرهش بوخ ییاورمکح یاه صخاش یدنب هبتر یارب نمدیرف نومزآ هب طوبرم جیاتن ،6 هرامش لودج

 نیگنایم اه صخاش
 هبتر

 3.0 تیفافش
 19.9 تکراشم
 11.9 ییاراک
 19.9 یربارب
 26.0 یرادمنوناق
 1 یریذپ تیلوئسم

 1.0 ییوگخساپ
 1.0 کیهتارتسا زادنا  شش

 ود یاک
 یدازآ هجرد
 یراد ینعم هجرد

111.316 
2 
111.1 

 (1396 ، هوهپ یاه هتفای : بنم)

-صخاش ،هبتر نیرتالاب رد تکراشم و یریذپ تیلوئسم یاهصخاش ،نمدیرف نومزآ زا هدمآ تسدب دیاتن هب هجوت اب
 نیگنایم هدنهد ناشن دیاتن نیا نینچمه .دنا هتفرگ رارق هبتر نیرت نییاپ رد کیهتارتسا زادنا  شش و یرادمنوناق یاه
  اذرل ،تسا (111.1) یراد ینعم رادقم هک نیا هب هجوت اب .تسا ینیرفآزاب دنیآرف رد ییاورمکح یاهصخاش توافتم
-   یرنعم توارفت یرنیرفآ زاب دنیآرف رد فلتخم یاهصخاش نیگنایم نیب ینعی لباقم شرف و دوش یم در رفص شرف
 .دوش یم دیئات ،دراد دوجو یراد
  یاره     صخارش تیعرضو یگنورگش ررب یرنبم ،  لوا لاورس هرب خساپ رد ، هوهپ نیا هدش حرطم تالاوس هب هجوت اب
  یریاورمکح یاهصخاش ،دهد یم ناشن ،هدش لصاح دیاتن باسا رب ، یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد ییاورمکح
    هرب خرساپ رد .ترسا عوضوم نیا رب یدیئات ،5.0 اب ربارب اهصخاش لک نیگنایم و دراد رارق یبولطمان اتبسن حطس رد
 T  نورمزآ هجیتن هب هجوت اب ناوت یم هتشاد ار ریثات نیرتشیب ینیرفآزاب دنیآرف رد اهصخاش زا کی مادک هک مود لاوس
  نیرترشیب 2.0 اب ربارب نیگنایم اب یدمآراک صخاش و 9 اب ربارب نیگنایم اب یریذپ تیلوئسم صخاش ود یا هنومن کت
 .دنا هتشاد  یرجت هلحم ینیرفآزاب دنیآرف رد ار یراذگریثات نازیم
 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگهجیتن
-    هار درناوت یرم نارااختم و یرمدرم یاههورگ اب طابترا یرارقرب ناوت ،دنتسه هجاوم یا هدیدع تالکشم اب اهرهش
  زرکرمتم تیریدم هزورما .دروآ  هارف رهش یتآ هعسوت رد یدیدج یاهقفا و هدوب یرهش تالکشم زا یرایسب یاشگ
 ،تسین یرهش تالکشم لح هب رداق یندم هعماج و یصواخ یاه خب ناوت هب هجوت نودب نییاپ هب الاب یروتسد و
   رد ارهدرکیور نیررت   لوربقم و نیررت لیرصا زا یکی ناونع هب یتکراشم درکیور اب یرهش یزیر همانرب یاه ماظن هکلب
   یریاورمکح یورگلا ،  ارهدرکیور نریا زا یکی .تسا هدش هتفریذپ یرادیاپ هلمج زا یزیر همانرب فادها هب لین تهج
   و ییارارک  یازرفا اب ینامز یرهش ینیرفآزاب دنیآرف .دوش یم هتخانش دیدج درکیور ناونع هب هک تسا یرهش بوخ
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   زا یرکی .درنریگ رارق رظندم ینیرفآزاب دنیآرف رد رثوم نارگشنک هیلک هک دوشیم هارمه رظن دروم فادها هب یبایتسد
      درنیآرف یرسررب هرب دررکیور نریا اب قیقحت نیا رد .دنتسه نادنورهش ،یرهش ینیرفآزاب رد یلصا نارگیزاب نیرت هم
       ارب هرک دررک نارعذا ناورت یرم ، لریلحت زا هدمآ تسدب دیاتن هب هجوت اب .دش هتخادرپ  یرجت هلحم یرهش ینیرفآزاب
   ررب یزارس  یمات و یریگ  یمات یاهراکوزاس یهدنامزاس قیرط زا ناوت یم ،بوخ ییاورمکح درکیور زا هدافتسا
    رماوج  رقن رب دیکات اب یشخب دنش تکراشم ،تکراشم و یراکمه یاضف نازیم  یازفا ،کیتارکومد  هافت باسا
 طباور و اهداهن و اهنامزاس نیب تالماعت هب هجوت ،یعمج یورین هب یبایتسد یارب هلحم نینکاس یزاسدنمناوت ،یلحم
         هرک نریا هرب هرجوت ارب .ترفای ترسد هرعلاطم دروم هلحم رد هدوسرف تفاب ینیرفآزاب دنیآرف دوبهب هب و اه نآ ینورد
      فرلتخم دارعبا یاراد یرهرش هدورسرف یاره تفاب تیفیک ءاقترا یارب ، ماج تسایس کی ناونع هب یرهش ینیرفآزاب
   تکرارشم و رثورم روضح هب ،ییاورمکح یاهصخاش هب هجوت روظنم نیمه هب ،تسا یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا
    تیعرضو دوربهب برجوم  یقتسم ریغ روط هب لماع نیا و دوش یم رجنم روما یارجا و یریگ  یمات دنیآرف رد مدرم
  زا .درشخب    یرم دوربهب ار یرهرش ینیرفآزارب فادها و هدش یرهش تالحم و قطانم رد یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا
    ارب هدورسرف ترفاب اب طبترم یاهحرط بلغا ات تسا هدش بجوم ینیرفآزاب حرط ناعفنیذ هب هجوت مدع رگید فرط
          رد هرک درریگ راررق مدررم مورمع لابقترسا درورم درناوت یرم ینامز ینیرفآزاب .دوش وربور مدرم یعقاو تکراشم مدع
  .دریگب تروص رهش بوخ ییاورمکح یاه یگهیو بوشراش
 :ددرگیم داهنشیپ ریز یاهدربهار هدش حرطم تالکشم هب هجوت اب
 رما رد نینچمه ،راکنا لباق ریغ تیریدم رما رد یرگنزاب ترورض ،نارهت رهش نالک تیریدم تالکشم هب هجوت اب •
 .ددرگ یلحم تیریدم هب یرتشیب هجوت هلحم ینیرفآزاب

    یاررب دریدج یاره  ترصرف ندررک  هارف و ییادز زکرمت و ندش یا هکبش ؛تردق یاهبوشراش رد لکش رییغت •
 .دریگ رارق هجوت دروم یاهلحم و یرهش فلتخم ناعفن یذ هب یهدتکراشم تصرف و یریگ تکراشم

 رد ،   هدرش یرهورگ تالمارعت هب رجنم لعفلاب و هوقلاب  بنم کی ناونع هب یاهلحم تاعامتجا یزاسدنمناوت و هجوت •
 .دش دهاوخ ینیرفآزاب فلتخم یاهحرط یارجا دنیآرف رد لیهست ثعاب هجیتن

 یا هلحم  اخ یاه یگهیو و یمدرم یاهدنویپ ،یلحم موسر و بادآ ،یموب تنس هب  یرجت هلحم ینیرفآزاب رد •
 .دوش هجوت

      و هریهت درنیآرف رد یرهرش نارعفنیذ یمارمت روضح ناکما تهج صخشم یتاررقم و نیناوق لماش مزال یاهرتسب •
 .ددرگ داجیا ،یرهش هدوسرف یاهتفاب ینیرفآزاب حرط  واخ هب ،یرهش یاهحرط یارجا

      تیفافرش و تارعالطا هرئارا ارب یزارس دامتعا نینچمه و نادنورهش هب یوگخساپ تهج بسانم یاهدحاو داجیا •
 .دش دهاوخ اهیزیر همانرب رما رد نادنورهش رتشیب تکراشم هب رجنم هک یتاعالطا

         درنیآرف و هدرش یرهرش تارماقم ارب مدررم طاربترا هرب رجنم هک دیدج یتاعالطا و یطابترا یژولونکت یریگراکهب •
 .دنک یم لیهست ار یرهش ینیرفآزاب دنیآرف رد  ناوم لح و ییاسانش

 طابترا یتلود و یمومع یاهداهن و (اه یرایاروش) یمدرم یاهداهن نیب ،مدرم تکراشم زا رتشیب هدافتسا روظنم هب •
 .ددرگ رارقرب رثوم
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 عبانم
     رد یرمدرم ترارشم دیارتن یباریزرا ناونع» ،(1396) .نسحم ،یمیحر ،دمحم ،ینامیلس ،نیمیس ،ییالوت ،یلع ،دحوم ،سگرن ،درف یدمحا

    یاریفارغج رد ورن یاره  شررگن یشهوهپ یملع همانلاف ،«(بوریس هلحم یدروم هنومن)نارهت06 هقطنم یرهش تفاب یرهش ینیرفآزاب
 .1396 ناتسمز ،لوا هرامش ، تشه لاس ،یناسنا

   رشش ،«یرهش هدوسرف یاه تفاب  یامه نیلوا ،رهش دیدج و  یدق یاه هیال نایم  رتشم یاهوگلا نابز ینیرفآزاب» ،(1296) اروم ،بدا
 .51-11 صص ،زاوها ،اه  لاش و اه شزرا ،رادیاپ هعسوت زادنا

 ،«   یرهرش یاز نورد هعرسوت یاره همانرب یبایزرا رایعم ،مدرم تکراشم و ینیرفآزاب مره» ،(2296) ،تاداسلا ارهز ،یناتسدرا ،دمحم ،ینییآ
 .2296 ناتسمز و زییاپ ،5 هرامش ،موس لاس ،رهش تیوه هیرشن

 .مود پاش ،زورما ناریدم تاراشتنا ،هشروش دومحم همجرت ،«(نونک ات زاغآ زا ) یرهش یزیر همانرب یاه هیرظن» ،(9396) ،لچیان ،رولیات

   لارش و تامازلا ،اه ترورض :یرهش بوخ ییاورمکح رب یدمآرد» ،(6396) ،یبتجم ،یرادمغرب ،دیجم ،روپ ردنکسا ،هلیمج ،این یلکوت
 -056  صرص ،6396  ناترسمز ،لوا هرامش ، جنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلاف ،«ناریا رد نآ ققحت یورارف یاه
596.  

 .لوا پاش ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یجانح زوریپ و یدزیا دیعس دمحم همجرت ،«یرهش ینیرفآزاب» ،(9396) ،ویلبد رتیپ ،زتربار

  .1396 ،هله /ناحط تاراشتنا ،«یزاسرهش تایرظن رظنم زا یرهش بوخ ییاورمکح» ،9396 ،یلعدیس ،روپ نیسح و یبتجم ،نایعیفر
 .9396 ناتسبات ، تشه پاش ،تمس تاراشتنا ،«رادیاپ هعسوت» ،(9396) ،تاداسلا سمش ،یدهاز

 ید ، ناررهت ،«  نارریا رهرش نالک دنپ هعسوت یقیبطت یسررب یتاعلاطم حرط یاه هتفای دیاتن هصالخ» ،ناریا یرهش یزاسهب و نارمع نامزاس
 .3196 هام

    :یدرورم هرنومن) بورخ ییاورمکح یوکلا رب دیکات اب یرهش هدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب» ،(5396) ،ربکا ،راد  مج ،لالج ،یلمآ یمیظع
 .52 -33 صص ،5396 ناتسمز ،6 هرامش ، تفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلاف ،«(نارهت 9 هقطنم ،کنو هلحم

 ،«    یرهرش یرنیرفآزا رد یدارهن یاره   لارش» ،(9396) ،یدهم ،روپ یریش ، یفر دیس ،یوسوم ،دمحا ،دمحاروپ ،نیسح ،دابآ لیلخ یرتنالک
 .066 -606صص ،11 -21 هرامش ،رهش تفه یرامعم و یزاسرهش هیرشن

     نادریم :یدرورم هرعلاطم) یرهرش ینیرفآزاب رد یمومع تکراشم زا نوناق تیامح یگنوگش لیلحت ،(6396) ،هشیدنا ،انایرآ ،داشرف ،نایرون
 .56 -10 صص ،0 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم -ابیز یاهرنه هیرشن ،ناهفصا (قیتع) یلع ماما

   تریفیک رد یرعمج     یاهارضف ررظنم  رقن یباریزرا ،(0396) ،سگرن ،درفیدمحا ،همواعم ،هناخراک ،ماهلا ،ولیجاحریما ،ربکایلع ،یردیح
 .909 -599 صص ،566 هرامش ،رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم هلجم ،نارهت کی هقطنم :یدروم هنومن ،یرهش
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