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 (مایخ نادیم ات یلگ لئا نابایخ یدورو)

 یضیف هدیعس
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش هورگ یااخت یرتکد یوجشناد

  1ناوخسرد لوسر
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش هورگ رایداتسا

 یلقنابراس یراتس نسح
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ رایشناد

 19/11/1396 :شریذپ خیرات 10/91/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ن ای ا رد نداش ثعاب رما نیا هک ه فرگ دوخ هب  ولطمان یا نرهچ یراب ینامسبان و تاشاش غا ریثات تحت یرهش ررنم و امیس نزورما
 و ی       رهاش رارنم نیباام طاا ترا یگنواگچ یباایزرا و لایلحت فده اب یرهش ررنم تیتیک ءاقترا رد یزاسا یز شقن یسررب هب قیقحت
 ی  الگ لائا یدورو نیبام هعلاطم دروم ندودحم یرهش ررنم یراب تیتیک شیازفا تهج زیر ت یلگ لئا یر م 52 راولبرد اه ه ترمدنلب
  نب یااه ه فای نومزب هب هک قیقحت شخب نیرت مهم .تسا ینادیم و یلیلحت ،یتیصوت ًااتدمع قیقحت شور .دوش ه خادرپ مایخ نادیم ات
     مااجنا هاعلاطم دروام ندوداحم رد ی  الگ لائا  ناابایخ رد  یانیع  تادهااشم ،ی رادر اسکع ، ینادایم تاعلاطم شور ساسا رب دزادرپ یم
  ندوداحمرد  ناابای   خ تماس ود رد ینادایم یااه   تاشادرب هاب یا    هاناخبا ک و هنااسانشراک لایلحت ،  هماناشسرپ زا ندات اسا اب هک دریگ یم
 و ی  راامعم ه اشر نای وجاشناد و دی  تااسا نزواظ ن ایا ناری   دام و نااسانشراکرب لم اشم ی راامب هعماج .دش دهاوخ ه خادرپ هعلاطمدروم
  .دواش یم ماجنا SPSSرازفا مرن قیرطزا اه نداد لیلحت .دشاب یم هعلاطم دروم ندودحم رد رذگهر و نینکاس ،ه سک لماش نادنورهش
 94710 و 63710  ااب ربارب بیترت هب همانشسرپ ینهذ و ینیع تیتیک یاهشخب یارب خا نورک یاتلب بیرض رادقم هکنیا هب هجوت اب انمض
 ت ایتیک یبا ایزرا رد هک دراد تلالد رما نیا رب قیقحت نیا زا ندمب تسدب جیا ن .دشاب یم لو ق لباق شخب ود ره ییایاپ اذل .دشاب یم
    رد دانراد دواجوم  اضو زا ار ی ی ااضران نی ر اشی ب نااااخ م و ناسانشراک ،نادنورهش ،ناریدم بیترت هب یداهنشیپ نورگ هس ،ینیع
           .دشاب یم ناااخ م و ناسانشراک ،ناریدم ،نادنورهش بیترت هب یداهنشیپ نورگ هس تیمها ینهذ تیتیک یبایزرا رد هک یتروص
 
 یلگ لئا نابایخ ،یرهش رظنم ،ینهذ تیفیک ،ینیع تیفیک :یدیلک ناگژاو
 
 

                                                                                                                                                                
 darskhan.s@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -6
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 همدقم
 ،     توارکذ) درشاب ییارسانش اری یرریگ       هزادرنا لرباق یگدارس هرب هرک ترسین یا  هدریدپ یرهش طیحم رد تیفیک رانع
  رورظنم هب ،داد صیخشت طبترم لماوع زا یا هعومجم طسوت ار نآ موهفم ناوتب دیاش نکیل .(5396:160 ،ناقهد تاداس
  اررش ، دورش ییاسانش یمومع هصرع یفیک یاه هفلؤم و هدنزاس رصانع دیاب ،یمومع هصرع یاه تیفیک قیقد ییاسانش
  و درننک   یرم هدافترسا دوخ راک لحم فارطا یاهاضف و اه هلحم ،اه نابایخ ،رهش یمومع یاه هصرع زا هنازور مدرم هک
  ارنومراک ،    ترسا راذرگریثأت ارضف زا اره نآ دنیاشوخ باسحا و اه نآ هنازور یگدنز رب اهاضف نیا تیفیک هاوخان هاوخ
  و اره تخاس ریز ،مرن و تخس یزاس هطوحم ،اه نامتخاس یدیلک رانع راهش لماش ار یمومع یاضف هدنزاس رصانع
     ره رارنک رد ررصانع نیا هنوگش  ینادب هک نیا نودب ییاهنت هب رصانع زا یهاگآ تسا دقتعم نکیل .دناد یم اه یربراک
   ینارسنا یاره      تریلاعف لرحم هرک دنترسه اره تیفیک نیا .درادن ینادنش شزرا دنزاس یم ار یمومع یاضف یاه تیفیک
    تامدرخ اری و الارک ،  ئرش تریبوغ   رم هرجرد هرب دانترسا ، تریفیک موهفم .(5396:160 ،ناقهد تاداس ،تواکذ)دنتسه
 :دنک یم فیرعت هنوگ نیا و هدرک حرطم ار هدهاشم تیلباق موهفم 0رهش یامیس رد 6چنیل نیوک .(1 :2110 ،انومراک)دراد
     ار رظارن رره رد یورق ریورات کی یناوخارف یالاب لامتحا نآ هب هک تسا ءیش کی یکیزیف تیفیک ،هدهاشم تیلباق
  طیرحم زا دیفم رایسب ینهذ ریوات و راتخاس تردق ،ییاسانش حوضو تخاس هک تسا  یارآ و لکش ،گنر .دهد یم
    تعرسو ارت درنرداق بولطم یراب طیحم زا رادروخرب یاهرهش .(6610: 550 ،9ینمدوک لا) دنک یم لیهست ار تسیز
  نارنآ یندم رورغ تیوقت و  یوخ زا هعماج ینهذ ریوات یاقترا تابجوم ،نادنورهش یتخانشابیز هبرجت هب ندیشخب
 هش ره بذج یارب ار رهش یتباقر ناوت ،یللملا نیب و یلم حطس رد رهش هجو هب ندیشخب ءالتعا اب و هتخاس  هارف ار
 یدااتقا دشر یپ رد ًاالومعم اهرهش هناروآ ون حرط ،خیرات لوط رد هش رگا .دیامن تیوقت قالخ راشقا و هیامرس رتشیب
   هرک درورخ یم  شش هب یسوکعم دنور ًاارهاظ اهرهش نایم تباقر و ندش یناهج راع رد کنیا ،تسا هداد  ر اهرهش
 ،  رارکلگ) دورش   یرم هدافترسا رازبا کی ناونع هب یرهش یحارط زا اهرهش یدااتقا هعسوت رد ،دیدج تاقیقحت هیاپ رب
1296).   
 فادها
   هلیرسوب یرلگ   لرئا یررتم 51    راورلب رد هرعلاطم درورم هدودحم یراب تیفیک  جنس و یبایزرا قیقحت نیا زا فده
   نیدرب ارت ، درشاب یم نافلوم و نارظن بحاص یاه هیرظن باسا رب قیقحت زا هدش  ارختسا یاه صخاش و اهرتماراپ
 زا ،    برسانم دررکلمع زا یرادرورخرب رارنک رد هعلاطم دروم هدودحم یرهش یاضف هک ددرگ هجیتن ییاهراکهار هلیسو
 .دشاب رادروخرب زین رظان یارب بسانم  اردا تیلباق و ییابیز
  :قیقحت تالاؤس
    یرسانش ییاربیز هرفلوم و هعلاطم دروم هدودحم رد یلگ لئا یرتم 51 راولب ریسم زبس یاضف نیب ناوت یم هنوگش -6
 ؟درک رارقرب یراد ینعم طابترا یرهش رظنم

                                                                                                                                                                
1- Kevin Lynch 
2- The Image of the City 
3- Al-kodmany 
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 یاه تیولا و تاحیجرت نتفرگ رظن رد اب ار زیربت رهش یلگ لئا هقطنم یرهش رظنم یراب تیفیک ناوت یم هنوگش -0
 ؟داد  یازفا هعلاطم نیا رد یداهنشیپ یاه هورگ
  یرظن ینابم
    رد یاررب راذرگریثأت موهفم نیا حیحص تخانش و  رد دنمزاین یرهش یحارط ماگنه هب یرهش ناحارط و نارامعم
  هرک ییاهنامتخاس ییابیز و بایقم ،لکش هک ددرگ یم لصاح ینامز ،رهش رظنم ییابیز .(1110 ،انومراک) دشاب یم رظان
 ،   رهرش یامیرس ترقیقح رد .(0396 ، بریبح ،ولماش) دوش هتفرگ رارق دیجمت دروم ،دنتسه رظنم نیا داجیا رد کیرش
 ،رهش رظنم .(096 :1396 ،ناینامب)دهد یم هئارا رهش تیهام ی هرابرد ار یمهم تاعالطا ،صخش کی طختسد نوچمه
   یلرصا یاره    هربنج زا یرکی .درنایامن  یرم  ناگدننک هدافتسا هب  اردا لباق ینیع تروص هب ار دوخ هک تسا یا هدیدپ
       یاهرهرش رد اهنامتخارس نریا تخارس هرک اررش تسا یرهش رظنم و امیس رب ریثأت ،هبترمدنلب یاهنامتخاس راذگریثأت
  زا لکرشتم رهش .(93 :6396 ،یلسوتم ،یزیزع) تسا هدش یرهش رظنم و امیس تیفیک  هاک ای ءاقترا ثعاب فلتخم
 کی لوط رد ناسنا هک دیآ یم دوجو هب یتروص رد ییاضف یلاوت نیا .تسا توافتم یراب تایفیک اب یلاوتم یاهاضف
 هک ییاهاضف .دیامن یقلت  ه هب طبترم یاهاضف ناونع هب ار اهنآ و دنک  اردا ار رگیدکی زا زیامت لباق یاهاضف ،ریسم
    اردا یرراب یلاورت کی رد و دنتسین ندش  هدید لباق نامز  ه روط هب و دنا هتشاد تکرش ینایاپ یب بیکرت نینش رد
  درنیامن   یرم برسک عونتم یاه مایپ تفایرد رثا رد ار یفلتخم یسح تاکاردا ،اهاضف نیا زا روبع اب نادنورهش .دوش یم
  .(1396:19 ،هداز بجاح ،یرعاش ،یبالود)

 یدبلاک یاهرایعم ساسارب نابایخ سایقم رد Urban Landscape یبایزرا یاهرایعم -1لودج
 یدبلاک یاهرایعم باسارب نابایخ بایقم رد Urban Landscape یبایزرا یاهرایعم

 .(4331)هدازداجس ،تدحو .(3831)یلوتم یجراخ یاهراوید یگتسویپ

 .(2331)نیدت ،ییون هعلق .(5331)یوسوم ،نایبیبط حلاام و اه گنر قابطنا

 .(3331)ناراکمه و دنز كاخ.(5331)یدمحم ،یبیبح.(4331)نایمیرال ،نایباهش نامتخاس اب یرهش ناملبم یگنهامه

 .(7831)یچبالگ .(6831)داژن دمحم کلم ،یزیزع .(7731)یلسوتم ،یزیزع نامسآ طخ ییابیز

 .(7831)ناینابرق ،رفدازهب .(3831)یبیدا ،یروصنم ،رواشم یمیرک.(7731)یزیزع اه نامتخاس بایقم و یداشگ

 .(4331)لدوکین ،داژن یدهم .(4331)ناراکمه و ییالود اه هرادج و فک یزادرپرون

 .(5331)ناقهد تاداس ،تواکذ .(6331)ییاضر ،یخیش اه نامتخاس هکبش یراگزاس

 ناگدنراگن : بنم

  قیقحت هنیشیپ
     یورگلا و یتخانرش ییاربیز تریفیک ،یرنه تایصواخ ییاناوخ ،هدوب رواحم هک تسا رهش زا یئزج یرهش یاضف
 .(6396:03 ، یلرسوتم ،یزیزع) دوش هدناوخ رهش یاضف ناونع هب رهش رد ییاضف هک هدش بجوم نآ درکلمع  اخ
 .تسا هدش هدروآ ریز لوادج رد نیتال هلاقم و یسراف هلاقم یدادعت قیقحت هنیشیپ هعلاطم رد

 قیقحت یرظن قباوس زا یشخب رب یرورم -2 لودج
 هجیتن رثا ناونع هدنسیون لاس

6331 

 یخیش

 ییاضر

 

 یرهش یاهاضف یطیحم تیفیک یبایزرا

 یعامتجا یهدخساپ و رادم هدایپ

 دوجوم رصانع و طیحم تیفیک یعامتجا ییوگخساپ زا نادنورهش یدنمتیاضر نازیم هک تسا نآ یپ رد ققحم

 .دهد رارق شجنس دروم یدرکلمع و یدبلاک رظن زا ار هدودحم رد
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5331 

 یبالود

 یرعاش

 

 تفاب رد یرصب یاه هیارا یناوخزاب

 رهشوب یخیرات

 اب رهشوب یخیرات تفاب رد یبایزرا و شجنس یاهرایعم هلیسو هب یرصب ماظن عوضوم لیلحت هب راتشون نیا رد

 ار رظان یارب بسانم كاردا تیلباق ،بسانم درکلمع زا یرادروخرب رانک رد ناوتب هک ییاهراکهار نایب فده

 .دییامن مهارف

4331 

 هدازداجس

 یمیرک

 رواشم

 شناوخ یاقترا تهج رد رثوم داعبا نییبت

 :یدروم هعلاطم) یرهش یاهاضف رظنم

 ( نادمهرهش زکرم تفاب نابایخ

 زا یرهش رظنم شناوخ نازیم و كرد هوحن هک دنتسه مهم هلئسم نیا تابثا یاتسار رد ناگدنسیون هلاقم نیا رد

 هفلؤم هس و ینهذ و ینیع دعب ود و دشاب یم اه نابایخ رظنم نییبت رد رثوم داعبا زا اهاضف ناربراک و مدرم یوس

 .دهد یم هئارا و یدنب هقبط ار صخاش 35 و یتیلاعف –یدرکلمع ،یکرادا-ییانعم ،(ینیع –ینهذ) یتخانشابیز

 ولماش 2331
 یاهرایعم یتخانش موهفم نییبت

 رهش رظنم رد یسانش ییابیز

 ندیسر هجیتن نیا هب و هداد رارق ثحب دروم هدنز متسیس کی ناونع هب ار یرهش رظنم ناگدنسیون راتشون نیا رد

 صخالاب و انعم ،درکلمع ،مرف دجاو دوخ هبون هب هک تسا طیحم كاردا لباق ای ینیع هبنج یرهش رظنم هک

 .تسا ییابیز

 یلوتم 3831
 رظنم رد ییابیز تیفیک شجنس و یسررب

 یلاوتم یاهدید موهفم ساسا رب یرهش

 هعومجم ،یلاوتم یاهدید و ییابیز تیفیک میهافم اب طابترا رد اهرایعم زا یا هعومجم جارختسا اب هلاقم نیا رد

 .تسا هدش نایب هعلاطم دروم هدودحم رد ییابیز تیفیک شیازفا تهج هب رظنم یحارط یاهراکهار زا یا

5831 
 یمیرک

 رواشم

 هناسانشابیز درکیور یسررب

 دنلب یاهنامتخاس هب ینارهت نادنورهش

 دنلب یاهنامتخاس یبایزرا رد اهنا تایرظن و مدرم هاگدید زا یسانش ییابیز متیا هب هدنسیون راتشون نیا رد

 .دزادرپ یم نارهت دابا تداعس نابایخ رد دوجوم

 یرهش رظنم موهفم راکلگ 5831

 نتم کی هباثم هب رهش تیلک هک دوش یم فیصوت هنوگنیا یرهش رظنم تیمها هدنسیون هاگدید زا لیلحت نیا رد

 دنیارف رد یرهش رظنم هاگیاج سپس و دنک یم مهارف ار نتم نیا "شناوخ" و "تئارق"ناکما هتخاس راکشآ

 .دهد یم رارق یسررب دروم طیحم و ناسنا نایم لماعت

 (ناگدنراگن) : بنم
 نیتال عبانم رد قیقحت یرظن قباوس زا یشخب رب یرورم -3 لودج

 هجیتن رثا ناونع هدنسیون لاس

 1 وگایتناس 7102
 اب زادنا مشچ یرصب یاهرتماراپ یریگ هزادنا

 GIS 2رد سکع یاه ینیب شیپ زا هدافتسا

 دید هبساحم یارب هدافتسا دروم یاه کینکت هک تسا ینعم نیا هب یرصب یاه یگژیو زا یبایزرا

 .دشاب یم كرد یعقاو هاگدید نتفرگ رظن رد اب ییاضف یاهوگلا هعلاطم یارب و زادنا مشچ

7102 

 سموا ،تنوپود

 پورتنآ

 3دلتا ناو

 یبایزرا یارب ینتبم شور کی رابتعا نومزآ

 4رظنم رد یرصب

 هیبش عون کی ،تسا رظنم رد اه هزاس زا ینیع یرصب یبایزرا یارب شور هلاقم نیا زا فده

 .تسه یمومع یاهامن زا اهسکع یزاس

 5ینیاهوس 6102

 ناونع هب یلحم همانرب یاوتحم و یشخبرثا مرف

 یارب رازبا کی

 6یرهش هقطنم رد یگدنز تیفیک

 یارب رازبا کی ناونع هب یلحم حرط یاوتحم و یرظن یراذگرثا لومرف دروم رد قیقحت نیا

 داجیا رد هعسوت زا دنناوت یم یلحم یاه همانرب دح هچ ات هکنیا .تسا یرهش رد یگدنز تیفیک

 .دننک تیامح یگدنز تیفیک

6102 
 و اسیدیلیرواگ

 7ناراکمه

 همانرب رازبا - یرهش زادنا مشچ تیفیک صخاش

 تیفیک دوبهب و رظانم یرهش یبایزرا یارب یزیر

 8یگدنز

 رب دیکات .دوش هدافتسا نییاپ ای الاب تیفیک صخاش ناونع هب دناوت یم یرهش زادنا مشچ تیفیک

 رد یلک حرط کی دناوت یم و درادن مزال عبانم زا یدایز رادقم هب یزاین هک تسا دیفم درکیور

 دنک دیلوت تدم هاتوک رد ار رهش کی

 (ناگدنراگن) : بنم

 یسانش شور
   و یرادررب سرکع ،     ینادریم ترشادرب لمارش هرک یرشیامیپ ،شور ظاحل هب و یدربراک ،فده ظاحل هبرضاح قیقحت
    هدرننک  ارادا ارب طاربترا دناوتب همانشسرپ و ینادیم تشادرب اب هک تسه نآ رب ققحم .دشاب یم هبحاام و همانشسرپ
 دهد رارق یبایزرا دروم ار هعلاطم دروم هدودحم نانآ ینهذ تاکرادا و اهزاین هب یبایتسد اب و دشاب هتشاد فلتخم یاه
  یرلگ    لرئا هرقطنم یرهرش رظنم یسررب رد .دهد هئارا ار یرهش رظنم یراب تیفیک  یازفا و  جنس تهج یرازبا ات

                                                                                                                                                                
1- Santiago 
2- Measurement of visual parameters of landscape using projections of photographs in GIS 
3- Dupont, Ooms, Antrop, Etvelde 
4- Testing the validity of a saliency-based method for visual assessment of constructions in the landscape 
5- Suhaini 
6- Effectiveness Form and Content of the Local Plan as a Tool for the Quality of Life in Urban Area. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 222, 897-906. 
7- Gavrilidisa  
8- Urban Landscape Quality Index – planning tool for evaluating urbanlandscapes and improving the quality of life 
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 ،        ررضاح قریقحت .دورب درهاوخ رظندرم یرنهذ و یرنیع یارهدرکیور یاه هفلؤم یمامت هعلاطم دروم هدودحم رد زیربت
 هب ینادیم تاعلاطم هزوح رد و  اخ یهایگ  شوپ هب هجوت اب راهب لاف رد هک تسا ،یدربراک -یلیلحت ،یشهوهپ
   درورم هدودرحم رد یرادربسکع .دشاب یم «همانشسرپ» و «هدهاشم» تروص هب اه هداد یروآدرگ رازبا اب یشیامیپ شور
     و نارسانشراک لمارش یرارمآ هرعماج ،   همانرشسرپ هرب دانترسا اب  هوهپ نیا رد .دشاب یم حبص 16 تعاس رد هعلاطم
     درورم هدودرحم رد طبتررم تارادا زا ناریدرم .(نینکاس ،رذگهر ،هبسک) نادنورهش ،نایوجشناد و دیتاسا ،ناااختم
     تاریرظن و تارحیجرت نیریعت یاررب    .ترسا هدرش بارختنا (0 هرقطنم یرادرهش و اهکراپ زبس یاضف نامزاس) هعلاطم
     نینکارس و هبرسک لمارش نادنورهرش. دش  ریزوت یرامآ هعماج نایم رد همانشسرپ ،ناگدننک هدافتسا رگید و نادنورهش
       ارب یلاورتم زور ود رد هرک دورب شور نریا هرب رذگهر یراما هعماج .دیدرگ نییعت رفن 166 دادعت هب رذگهر و هقطنم
 همانشسرپ 169ییاهن یراما هعماج لک رد دیدرگ نییعت و دروآرب رفن 15 دودح دادعت هعلاطم دروم هدودحم هب هعجارم
 .دش  یزوت ناریدم و نااختم ،ناسانشراک ،نادنورهش نیبام

 
 ناگدنراگن :عبنم            زیربت رهش یلگ لئا یرهش رظنم ینهذ و یرصب تیفیک یبایزرا یموهفم لدم -1 رادومن

 هعلاطم دروم هدودحم
 یشخب قیقحت نیا رد هک تسا ییاسک دیهش نابوتا ات یلگ لئا هداج یدورو لصاف دح زیربت یلگ لئا یرتم 51 راولب
   هدودرحم رد روکذرم نابایخ .تسا هدش نییعت هعلاطم دروم هدودحم( مایخ نادیم ات یلگ لئا هداج یدورو) نابایخ زا
 .تسا هدش  قاو زیربت یرادرهش 0 هقطنم
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 ناگدنراگن:عبنم     هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم -1هرامش ریوصت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ناگدنراگن:عبنم          یلگ لئا هقطنم ییاوه ریوصت -2هرامش ریوصت

 



 121 ...یرهش رظنم ینهذ و یرصب تیفیک یبایزرا

 (مایخ نادیم ات یلگ لئا هداج یدو) یلگ لئا یرتم 54 راولب تمس ود رد اهنامتخاس ریواصت-4 لودج

 
 ناگدنراگن : بنم

 اه هتفای لیلحت
  لاورس 16 و ینیع لاوس 16 بلاق رد هک لاوس 20 لماش نازادرپ هیرظن هاگدید هب دانتسا اب هک یا همانشسرپ باسا رب
 همانشسرپ تالاوس هنیشیپ 5 لودج رد هک تفرگ رارق لیلحت و هعلاطم دروم بختنم یرامآ هعماج رد هدش هیهت ینهذ
 .تسا هدش هدروآ
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 یرهشرظنم هطیح رد نازادرپ هیرظن هاگدید زا همانشسرپ تالاوس هنیشیپ -5 لودج
 لاوس هدافتسا دروم  بانم

 6 .(9396)یقداص ،حالف دازآ ،ییاوقت ،رفعجروپ .(1396)یییوکسا یهلارون ،یریدم

 0 .(1396)تدحو .(5396)یرافغ داتسا

 9 .(3296)یلوتم

 1 .(5396)یمالغریم ،ییارغط ،ینسحدمحم

 5 .(3296)یبیدا ،یروانم ،رواشم یمیرک .(6396)یلسوتم ،یزیزع .(1396)یییوکسا یهلارون ،یریدم

 1 .(0396)رواشم یمیرک.(2296)یقداص ،ییاوقت ،رفعجروپ .(1396)یییوکسا یهلارون ،یریدم

 1 .(1396)ییاضر ،یخیش

 2 .(1396)ییاضر ،یخیش

 3 .(1296)ناینابرق ،رفدازهب

 16 .(3296) هداز نیما

 66 .(1396)یروانم ، ،ناهام.(1396)رواشم یمیرک

 06 .(5396)ینیع ،رگرز یورس ،یمتسر .(3296)هداز نیما

 96 .(1296)یبیبح تاداس

 16 .(6396)ینابیش ،یروانم ،راب نیشتآ

 56 .(1396)یراودیما ،یدمحم .(9296) یولوم .(3296) هداز نیما

 16 .(1396)نایمیکح.(1296)یبیبح تاداس

 16 .(9396) ،روپ لیعامسا ،مدقم نیچلگ

 26 .(5396) ییافص ،یکرهش هنگنز ،دمحاروپ .(1396) نایمیکح.(1296) یبیبح تاداس

 36 .(1396)ینادمه یناشک

 10 .(9396)رواشم یمیرک.(1396) زردوگ ،نایبارهس

 60 .(1396) یلیئاکیم.(5396)یدمحم ،یبیبح.(5396)یوسوم ،نایبیبط.(9396)یزابهش ،یدنوزاب.(1296)یبیبح تاداس

 00 .(1296)رفدازهب

 90 .(5296)یدومحم.(5396)یولوم ،نایبیبط

 10 .(5396)یراتس.(5196)هداز نایقودص

 50 .(9396)یزابهش ،یدنوزاب.(5296)دازکاپ

 10 .(5296)یلوتم

 10 .(5296)دازکاپ .(1396)ییاضر ،یخیش.(3296)یدومحم

 20 .(1296)نویامه ،دازکاپ

 ناگدنراگن: بنم

 اه هتفای و جیاتن
 همانشسرپ ییایاپ و ییاور

 همانشسرپ ییاور

     و درش هداد صراختم ررفن هرس هب لوا هلحرم رد هدش یحارط تالاوس ادتبا ،همانشسرپ تالاوس ییاور یسررب یارب
  رورط هب هک دارفا زا رفن 19 هب هدش باختنا تالاوس نیب زا سپس و دش باختنا تسرد تالاوس اهنآ تارظن باسارب
 باسارب هک تالاوس زا کی ره هب طوبرم تارمن ،تالاوس یروآ  مج زا سپ و دش هداد دندوب هدش باختنا یفداات
  و هدریدرگ دراو SPSS    رازرفا مررن رد درندوب 5و ،1 ،9 ،0 ،6 تارمن لماش همانشسرپ یارب هدش باختنا ترکیل فیط
 لاوس ره یارب لک هرمن ناونع هب و هدش  مج رگیدکی اب همانشسرپ تالاوس زا کی ره هب هتفرگ قلعت تارمن عومجم
  تالاورس زا کی ره یارب هدمآ تسدب لک هرمن و لاوس ره هب طوبرم تارمن نتشاد تسد رد اب سپس .ددرگ یم تبث
 61.1 ات رفص نیب تالاوس زا کی ره sig(2-tailed ) رادقم رگا و ددرگ یم نییعت تالاوس نوسریپ یگتسبمه بیارض
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  ارت 61.1  نیرب sig(2-tailed ) رگا و یلاع تالاوس هدنهد ناشن هک دنک یم صخشم هراتس ود اب ار اهنآ رازفا مرن دشاب
  یرمن هراتس دشاب 51.1 زا رتشیب رگا و تسا بوخ تالاوس هدنهد ناشن هک دنک یم صخشم هراتس کی اب دشاب 51.1
   نآ بارسارب هرک ،   ددررگ یرم صخرشم همانشسرپ یلومعم و بوخ و یلاع تالاوس ریز لودج هب هجوت اب لاح .دنز
 ،26 ،16 ،16 ،56 ،16 ،96 ،06 ،66 ،3 ،2 ،1 ،1 ،1 ،9 ،0 ،6    تالاورس و یلارع تالاورس وزج 90 و ،00 ،16 تالاوس
 .دنا هدوب رضاح همانشسرپ بوخ تالاوس وزج 20 و ،10 ،10 ،36
 همانشسرپ ییایاپ

   هرک ترسا مزال نیاربانب ،دشاب یم ینهذ تیفیک و ینیع تیفیک یلک ریغتم ود یاراد رضاح همانشسرپ هکنیا هب هجوت اب
   لرک ییاریاپ تیاهن رد و هدش یسررب ینهذ تیفیک هب طوبرم ییایاپ سپس و ینیع تیفیک  خب هب طوبرم ییایاپ ادتبا
 16و 3  لوادرج ، همانرشسرپ ینیع تیفیک  خب ییایاپ یارب 2 و 1 لوادج باسا نیارب هک ،ددرگ نییعت زین همانشسرپ
  .تسا هدیدرگ هئارا همانشسرپ لک یارب 06 و 66 لوادج و همانشسرپ ینهذ  خب یارب

 همانشسرپ ینیع تیفیک شخب یارب اه هداد شزادرپ هصالخ .7 لودج

 
 % ناگدنهد خساپ دادعت

 هدش تبث دراوم

 116 19 ربتعم یاه هداد دادعت

 1 1 رادقم دقاف یاه هداد دادعت

 116 19 لک دادعت / رادقم
 

 همانشسرپ ینیع تیفیک شخب یارب خابنورک یافلآ بیرض رادقم .8 لودج
 ( ییایاپ ) دامتعا تیلباق هب طوبرم یاه هرامآ

 تالاوس دادعت هدش درادناتسا تالاوس باسارب  ابنورک یافلا بیض  ابنورک یافلآ بیرض

131.1 911.1 16 

 510  اتت710 نیب و هدوب 73610 اب ربارب خابنورک یافلآ بیرض رادقم هکنیا هب هجوت اب و 8 و7 لوادج ساسارب هک

  .دشاب یم لوبق لباق همانشسرپ ینیع تیفیک شخب ییایاپ ،تسا هتفرگ رارق
 همانشسرپ ینهذ تیفیک شخب یارب اه هداد شزادرپ هصالخ .3 لودج

 
 % ناگدنهد خساپ دادعت

 هدش تبث دراوم

 116 19 ربتعم یاه هداد دادعت

 1 1 رادقم دقاف یاه هداد دادعت

 116 19 لک دادعت / رادقم

 همانشسرپ ینهذ تیفیک شخب یارب خابنورک یافلآ بیرض رادقم .01 لودج
 ( ییایاپ ) دامتعا تیلباق هب طوبرم یاه هرامآ

 تالاوس دادعت هدش درادناتسا تالاوس باسارب  ابنورک یافلا بیرض  ابنورک یافلآ بیرض

961.1 151.1 16 

 رارق 5.1 ات1.1 نیب و هدوب 961.1 اب ربارب  ابنورک یافلآ بیرض رادقم هکنیا هب هجوت اب و 16 و 3 لوادج باسارب هک
 .دشاب یم لوبق لباق زین همانشسرپ ینهذ تیفیک  خب ییایاپ ،تسا هتفرگ

 همانشسرپ هزاس لک یارب اه هداد شزادرپ هصالخ .11 لودج

 
 % ناگدنهد خساپ دادعت

 هدش تبث دراوم

 116 19 ربتعم یاه هداد دادعت

 1 1 رادقم دقاف یاه هداد دادعت

 116 19 لک دادعت / رادقم
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 همانشسرپ هزاس لک یارب خابنورک یافلآ بیرض رادقم .21 لودج

 تالاوس دادعت خابنورک یافلآ بیرض

85610 82 

 5.1  ارت1.1   نیرب و هدورب 251.1 اب ربارب  ابنورک یافلآ بیرض رادقم هکنیا هب هجوت اب و 06 و 66 لوادج باسارب هک
 .دشاب یم لوبق لباق زین همانشسرپ هزاس لک ییایاپ ،تسا هتفرگ رارق
 :هعلاطم دروم هورگ هس رد نس و ،تالیاحت حطس ،تیسنج ظاحل زا همانشسرپ لیلحت

 تالاوس هب وگخساپ ناصصختم و ناسانشراک نس و ،تالیصحت حطس ،تیسنج هب طوبرم لوادج
 تیسنج

 

 دصرد یناوارف  
 هداد درررررصرد
 ربتعم یاه

 درررصرد
 یعمجت

 ربتعم یاه هداد

 65 65 65 31 نز

 116 31 31 11 درم

 رادرررقم
 لک

556 116 116 
 

  تالیاحت نازیم

 

 دصرد یناوارف  
 هداد دررصرد
 ربتعم یاه

 دررررصرد
 یعمجت

 ربتعم یاه هداد

 50 50 50 29  لپید

 59 16 16 16  لپید قوف

 13 35 35 03 سناسیل

 قوررررررررف
 سناسیل

5 9 9 13 

 116 9 9 1 ارتکد

 116 116 556 لک رادقم
 

 

 

 تالاوس هب وگخساپ ناریدم نس و ،تالیصحت حطس ،تیسنج هب طوبرم لوادج

کادرررح
 رث

 زا رارریعم یاررطخ هنماد لقادح
 یگدیشک

 بیررررررررض
 یگدیشک

  زا راریعم یاطخ
 یگلوش

 بیررررررض
 یگلوش

 فارررررحنا سنایراو
 رایعم

 یاررره هداد نیگنایم هنایم دم
 ربتعم

 نس
 
 
 

95.1 26 59.1 129.1 10.1 536.1 1.20 10.0 5.6 36.1 60.1 60.1 556.1 
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 تیسنج

 

 دصرد یناوارف  
 هداد درررررصرد
 ربتعم یاه

 دررررررررصرد
 یعمجت

 یارررره هداد
 ربتعم

 50 50 50 96 نز

 116 51 51 39 درم

 رادررقم
 لک

05 116 116   

 تالیاحت نازیم

 

 دصرد یناوارف  
 هداد درررصرد
 ربتعم یاه

 درررررصرد
 یعمجت

 یارررره هداد
 ربتعم

 1/1 1/1 1/1 1  لپید

 50/1 16/9 16/9 3  لپید قوف

 11/9 01/9 01/9 00 سناسیل

 قوررررررررف
 سناسیل

06 90/6 90/6 13/1 

 116/1 3/1 3/1 5 ارتکد

   116/1 116/1 05 لک رادقم

 
 تالاوس هب وگخساپ نادنورهش نس و ،تالیاحت حطس ،تیسنج هب طوبرم لوادج

 تیسنج

 

 
 ربتعم یاه هداد دصرد دصرد یناوارف

 درررررصرد
 یعمجت

 هداد
 یاررره
 ربتعم

 01/1 01/1 01/1 01 نز

 
 116/1 25/1 25/1 25 درم

 
 رادررررقم
 لک

116 116/1 116/1 
 

کادرررح
 رث

  زا رارریعم یاررطخ هنماد لقادح
 یگدیشک

 بیررررررررض
 یگدیشک

 زا رارریعم یاررطخ
 یگلوش

 بیرررررررض
 یگلوش

 فارررررحنا سنایراو
 رایعم

 یاررره هداد نیگنایم هنایم دم
 ربتعم

 نس
 
 
 

95.1 20.1 50.1 51.1 51.6- 99.1 30.1 15.30 1.15 30 29.1 29.51 05.1 



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

 تالیاحت نازیم

 

 دصرد یناوارف  
 هداد درررصرد
 ربتعم یاه

 درررررصرد
 یعمجت

 هداد
 یارره
 ربتعم

 65/1 65/1 65/1 65  لپید

 11/1 36/1 36/1 36  لپید قوف

 62/1 66/1 66/1 66 سناسیل

 116/1 36/1 36/1 36 سناسیل قوف

   116/1 116/1 116 لک رادقم

 

 ینهذ و ینیع تیفیک ظاحل زا همانشسرپ لیلحت
  ینیع تیفیک  واخ رد هورگ هس تارظن ییاهن یاه یجورخ هب طوبرم یاهرادومن و لوادج

 ناسانشراک و نیااختم رظن زا ینیع تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ

 
 

 دصرد یناوارف  
  یاررره هداد درررصرد
 ربتعم

 یعمجت دصرد

 یارررررره هداد
 ربتعم

 06/2 06/2 06/2 10  ک یلیخ

 29/5 50/1 50/1 11  ک

 11/3 29/1 29/1 11 طسوتم

 13/1 16/1 16/1 20 دایز

 116/1 5/9 5/9 2 دایز یلیخ

   116/1 116/1 556 لک رادقم

 ناریدم رظن زا ینیع تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ

 

 دصرد یناوارف  
  یاررره هداد درررصرد
 ربتعم

 یعمجت دصرد

 یارررررره هداد
 ربتعم

 00/3 00/3 00/3 06  ک یلیخ

 31/5 10/5 10/5 16  ک

 12/2 69/9 69/9 16 طسوتم

 13/1 56/3 56/3 2 دایز

 116 9/9 9/9 0 دایز یلیخ

 یاررررطخ هنماد لقادح رثکادح
 زا راررریعم
 یگدیشک

 بیرررررض
 یگدیشک

 یارررطخ
 زا رارریعم
 یگلوش

 بیرررض
 یگلوش

 فارررحنا سنایراو
 رایعم

 یارره هداد نیگنایم هنایم دم
 ربتعم

 نس
 
 
 61.1 26.1 90.1 5.1 5.5 0.1 0.6 16.0 1.0 36.1 10.1 60.2 116% 
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    116 116 05 لک رادقم

 

 نادنورهش رظن زا ینیع تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ
  یاررره هداد درررصرد یعمجت دصرد

 ربتعم
 یناوارف دصرد

 

   ک یلیخ 16 9.16 9.16 9.16
 
 یارررررره هداد
 ربتعم

  ک 10 9.10 9.10 1.29

 طسوتم 19 19 19 1.51

 دایز 26 6.26 6.26 1.93

 دایز یلیخ 1 9.1 9.1 116

 116 116 116 

 لک رادقم

 
  ینهذ تیفیک  واخ رد هورگ هس تارظن ییاهن یاه یجورخ هب طوبرم یاهرادومن و لوادج

 

 ناسانشراک و نیااختم رظن زا ینهذ تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ
  یاررره هداد درررصرد یعمجت دصرد

 ربتعم
 یناوارف دصرد

 

   ک یلیخ 56 63.3 63.3 63.3
 
 یارررررره هداد
 ربتعم

  ک 19 12.60 2.60 61.69

 طسوتم 15 02.19 02.19 95.21

 دایز 59 25.00 25.00 66.63

 دایز یلیخ 16 32.2 32.2 116

 116 116 556 

 لک رادقم

 

 ناریدم رظن زا ینهذ تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ
  یاررره هداد درررصرد یعمجت دصرد

 ربتعم
 یناوارف دصرد

 

   ک یلیخ 1 6.66 6.66 6.66
 
 یارررررره هداد
 ربتعم

  ک 66 60 60 6.09

 طسوتم 36 1.59 1.59 3.11

 دایز 06 2.90 2.90 1.63

 دایز یلیخ 1 1.2 1.2 116

 116 116 05 

 لک رادقم

 

 نادنورهش رظن زا ینهذ تیفیک هب طوبرم یلک یاهرامآ
  یاررره هداد درررصرد یعمجت دصرد

 ربتعم
 یناوارف دصرد

 

   ک یلیخ 06 1.66 1.66 1.66
 
 یارررررره هداد
 ربتعم

  ک 10 6.10 6.10 2.59

 طسوتم 59 1.19 1.19 1.11

 دایز 60 60 60 1.63

 دایز یلیخ 3 1.2 1.2 116

 116 116 116 
 لک رادقم
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 :ینهذ و ینیع تیفیک  واخ رد نادنورهش و ،ناریدم ،ناااختم و ناسانشراک تارظن هسیاقم
 ینیع تیفیک صوصخ رد نادنورهش و ،ناریدم ،ناصصختم و ناسانشراک تارظن هسیاقم هب طوبرم رادومن و لودج

 

 
 ینهذ تیفیک صوصخ رد نادنورهش و ،ناریدم ،ناصصختم و ناسانشراک تارظن هسیاقم هب طوبرم رادومن و لودج
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 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
    یدرنب هترسد و درید ،دنک یم زیامتم هدش هدروآ قیقحت هنیشیپ رد هک یلبق هدش ماجنا تاعلاطم زا ار قیقحت نیا هچنآ
   تریآ 5 رد ار    (رظان)هدرننک  اردا و هدریدرگ ظارحل قیقحت نیا (6 رادومن) یمومهفم لدم بلاق رد هک تسا یدیدج
 هبترم دنلب دوجو لیلد هب یکاردا هلصاف و هدودحم رد دوجوم یتکرح دناب 1 دوجو هب هجوت اب یکاردا تعرس توافتم
   رثورم یاره  تیآ نتفرگ رظن رد اب هدننک  اردا تیوه و تیسنج و  اردا نامز و هدودحم رد صخاش و  اخ یاه
      اردا تریفیک زا اره هدرننک  اردا یاره تیولا و تاحیجرت هلیسو نیدب ات .تسا هدش هدروآ (رظانم) اه هدش  اردا
      نریا رد یرهرش ررظنم یباریزرا هرب تبسن یدیدج دید و هدش هتفرگ رارق لیلحت دروم یدانشیپ هورگ هس رد اه هدش
      بریترت هرب یداهنرشیپ هوررگ هرس ، یرنیع تیفیک یبایزرا رد ،هدش ماجنا تاعلاطم هب هجوت اب .تسا هدش هئارا قیقحت
   یباریزرا رد هرک یتروص رد دنراد دوجوم  ضو زا ار یتیاضران نیرتشیب ناااختم و ناسانشراک ،نادنورهش ،ناریدم
  لارثم یارب .دشاب یم ناااختم و ناسانشراک ،ناریدم ،نادنورهش بیترت هب یداهنشیپ هورگ هس تیمها ینهذ تیفیک
     دارجیا ثرعاب هرجیتن رد ترسا هتفرگن تروص یبسانتم یحارط هک دنتسه دقتعم ارثکا یلگ لئا هداج یدورو دروم رد
  هرن هک دیآ یم  شش هب ورتم هندب لوا هاگن رد هداج یدورو رد .تسا هدیدرگ هقطنم نآ رد یراب شاشتغا و کیفارت
   یدورو یرحارط رد هرک یگدننک توعد تلاح و تسا هدشن یحارط تسرد یراب ظاحل زا هن و یدرکلمع ظاحل زا
     یاره یرسکات هاگترسیا یاررب ینیب  یپ هنوگ چیه و تسا هدش ضقن الماک دش یم هتفرگ رظن رد دیاب یلگ لئا هداج
 یراب ییابیز ظاحل زا  ه ورتم هندب تسرد یحارط اب هک یتروص رد .تسا هدش هتفرگن تروص لحم نآ رد دوجوم
  زا وررتم ه  رندب رد یرسکات  واخم هاگتسیا یتح و یهایگ  شوپ و امنبآ نداد رارق دننام یدرکلمع ظاحل زا  ه و
 یحارط تسرد ورتم زین تماقتسا و یرادیاپ ظاحل زا .دش یم یریگولج یلگ لئا هداج یدورو رد  رم و  ره داجیا
  یرحارط ظاحل زا دیاب هک دنوش یم شزرل راشد اهنامتخاس رثکا هدودحم نآ زا ورتم روبع ماگنه رد نوش تسا هدشن
 اب ارثکا و تسا هدشن تیاعر تسرد ناگدنوش  سرپ رظن زا نامسآ طخ .تفرگ یم تروص یرتشیب هجوت ورتم ینف
 رد هک ییاهنامتخاس رد تسه رتهب هدنیآ رد و تسا هجاوم نابایخ پش تمس رد اصواخ یدایز رایسب یعافترا عونت
 ن ریا   .دورش یرترشیب تقد یحارط ماگنه رد اهنامتخاس یعافترا طخ ندوب بسانتم هب دنوش یم یحارط هدودحم نیا
 لی رسناتپ اب ییاهور هراوس و ور هدایپ هب زاین هک یتامدخ -یراجت یربراک اب ییاهنامتخاس دوجو تلع هب ارثکا نابایخ
  هدودرحم ن ریا رد  هدرنی    آ رد ررگا و ترسا هدرش مالرعا  ک رایسب یزاس هبترم دنلب یارب نابایخ نیا تیفرظ یجنسرظ
    یرپ ناگدنورش  سرپ هاگدید زا .دبای  یازفا اهور هراوس و اه ور هدایپ تیفرظ دیاب دریگ تروص یزاس هبترمدنلب
  ماجرسنا هب هجوت مدع رگناشن نیا و تسا یبولطمان دید یاراد نابایخ فرط ود رد اهنامتخاس یگتفر بقع و یگدمآ
   یاراد ناربایخ نریا رد دوجوم یزاس فک .دشاب یم فارطا یاهنامتخاس اب اهنامتخاس زا کی ره یحارط یگنهامه و
   مادرقا دورخ یانب اب بسانتم نامتخاس ره هدنزاس اریز ،دسر یمن رظن هب بولطم یراب ظاحل زا و تسا یدایز عونت
  ترلع هب زین یتاغیلبت یاهولبات .دشاب یم یراب دید رد یگنامهان داجیا ثعاب نیا و هدومن اهور هدایپ فک یحارط هب
 دنر لکشم نیا زا هبسک و ناراد هزاغم رثکا و تسا هدش یراب شاشتغا داجیا ثعاب لوصا تیاعر مدع و دایز  جح
     عارفترا نورش هدودرحم نریا رد دوجوم یاهانب رثکا .دشاب یم هطوبوم یاهنامزاس طسوت یهدناماس دنمزاین هک دنربیم
 یسانش ییابیز یاهلیسناتپ زا ناگدنوش  سرپ رظن زا .دنتسین هجاوم یهایگ  شوپ عافترا تیدودحم اب ،دنراد یدایز
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    درید ظارحل زا یرگرزب صقن داجیا ثعاب نیا و تسا هدشن هدافتسا هدودحم نیا یحارط رد ... و همسجم ،امنبآ دننام
     رایرسب زارین هدودرحم نریا رد دوجوم یاه لته دننام ریذپ تسیروت یاهناکم نوش و تسا هدش ناکم نیا رد یراب
 نیا هب  یب زا  یب دیاب دنراد زاین اه لته نیا رد اهنآ تماقا و تسیروت بذج یارب یسانش ییابیز لماوع هب یدایز
 دادعت هب یتشادهب سیورس یلو تسا وگباوج یدایز دودح ات هدودحم نیا یرهش ناملبم ظاحل زا .دوش هجوت لماوع
      عورنت زور رد یرلو ترسا یگدنزررس دارجیا ثعاب بش رد هدودحم نیا رد دوجوم یزادرپرون .درادن دوجو بسانم
 فعض داجیا ثعاب نیا و درادن دوجو دننک یم ددرت لحم نیا زا هک یناسک رد یگدنزرس و یداش داجیا یارب یصاخ
 .دومن هدافتسا بسانتم و  اخ یاهناملا یحارط زا ناوت یم یزادرپرون زا هدافتسا یاج هب زور رد و تسا یحارط رد
    نیرترشیب نارااختم و نارسانشراک ، ناریدرم ،   نادنورهرش بریترت هرب ، یداهنرشیپ هورگ هس ینهذ تیفیک هسیاقم رد
    نرهذ یرلگ لرئا هداج یدورو ندش رادیدپ هظحل نامه زا ینهذ  اردا ثحب رد .دنراد دوجوم  ضو زا ار یتیاضران
       و بولطمارن بارسحا درنراد دورجو یدورو زا درعب هرک ییاهناکم هب تبسن و دوش یم یصاخ یگفخ و  نت راشد
 اه هبترمدنلب و اه لته و دریگ یم تروص یکدنا یگداشگ ماهبا  فر و یدورو زا رذگ زا دعب .دنک یم ادیپ ینادرگرس
  رد نارمز رذگ ناگدنوش  سرپ رظن زا .دهد یم تسد ناسنا هب یدنیاشوخ سح یدایز دودح ات و دنوش یم رادیدپ
 زج یمیدق یاهنامتخاس زا تیوه ثحب رد .تسا هارمه یگناگیب یعون اب و دوش یمن هداد ناشن هدودحم نیا یحارط
 تمدق یاراد رظن هب یلگ لئا  راپ هب ندش یهتنم هب هجوت اب نابایخ نیا هک یلاح رد تسا هدنامن یقاب نامتخاس کی
     هرب یرکیفارت ثرحب ظارحل زا یلو تسا یصاخ  ظن یاراد ور هراوس و ور هدایپ دوجوم یاهدناب .تسا یدایز ابیرقت
  نارتخرد .دراد  دورجو هدودحم نیا رد یبسانتم ابیرقت یگنیزبس رتلیف .تسا تیدودحم یاراد  اخ مایا رد  واخ
  ندیرسر ثعاب زیر گرب ناتخرد ناتسمز لاف رد و دنشخب یم لحم هب یصاخ یکنخ هیاس داجیا اب ناتسبات لاف رد
    هرعلاطم درورم هرقطنم رد  یرهرش رظنم یراب تیفیک یبایزرا و  جنس لک رد .دنوش یم اهانب هب یفاک یامرگ و رون
   هرعلاطم نریا رد هدننک تکرش یاههورگ همه یگنهامه و یراکمه دنمزاین رما نیا دوبهب و دسر یمن رظن هب بولطم
   .دشاب یم
 عبانم
  .نارهت .تعنص و  لع هاگشناد تاراشتنا .رفدازهب یفطام همجرت .هدخساپ یاه طیحم .(5396) ،یلتنب نی یا

  همانلراف ،  رهرش یارضف زا یریگ هرهب نازیم و نادنورهش ینهذ ریوات داجیا رد یگدنزرس  قن .(9396) دادرهم ،یزابهش ،داشرف ،یدنوزاب
  .91-99 ناتسبات و راهب ،6 هرامش ،رهشرظنم یاهشهوهپ

   .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،داز نیما زانهب :همجرت .دنیارف و  اردا ،وگلا رظنم (0296) نومیاس ،لب

   .نارهت ،نارهت هاگشناد .ناریا رد دنلب یاهنامتخاس یریگ لکش رب رثوم لماوع یسررب .(1196) اضردمحم ،ناینامب
  .15 هرامش ، هدفه لاس ،یدابآ همانلاف ، نم ناریا و انیس نبا یاه نابایخ ،نامرک رد یرهش یحارط .(1296) ،یفطام ،رفدازهب

 10-16 صص ،6هرامش ،یطیحم تیفیک یاهرییغتم هیاپ رب نابایخ یحارط.(1296)دیشهم ،ناینابرق ،یفطام ،رفدازهب

  .10-10 صص ،95 هرامش ، هدزناش لاس ،یدابآ همانلاف ،دیمهف یم نآ زا چنیل نیوک هچنآ ،رهش یامیس .(5296) هاشناهج ،دازکاپ

  و یرسانش   ییاربیز دارعبا رب دیکأت اب یرهش یاه هندب یحارط رب رثؤم لماوع ییاسانش ،(9396) همطاف ، ج ، یرم ،یدمحم ،یدهم ،دنز  اخ
  .10-56 صص ، هد هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوهپ -یملع همانلاف ،یطیحم تسیز
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  و یرارمعم ،   هزارس یرللملا نیرب  یامه ،زیربت ناتسلگ  راپ :یدروم هنومن یرهش رظنم رد ناملبم ریثات یبایزرا .(9396)لوسر ،ناوخسرد
 یرهش هعسوت

      دررکیور ررب دریکات اب)رهرشوب یخیرارت تفاب رد یراب ماظن یاه هیارآ یناوخزاب.(1396)بدقا ،هداز بجاح ،هرهز ،یرعاش ،ایوپ ،یبالود
 .11-59 صص.رظنم یاهشهوهپ هلجم.(ینهذ

  و یرارمعم هلجم ،یمومع هصرع رد تیفیک هدنزاس یاه هفلؤم و ناکم قلخ تیریدم لدم ،(9396) نمسای ،ناقهد تاداس ،نارماک ،تواکذ
 .900-560 صص ،13 هرامش ،رهش نامرآ یزاسرهش

 ی رلم  ی ارمه ،ز ری ربت رهرش رد ی عارمتجا یراد ریاپ  دررکیور اب ینوکسم  متجم یرامعم یحارط رب یا همدقم .(5396) ،یلقنابراس یراتس
 یرامعم و نارمع نیون یاه قفا رد یدربراک یاه  هوهپ

96)دمحم ،ییاضر ،تجح ،یخیش      ناربایخ یدرورم هرنومن)یعامتجا یهدخرساپ و رادم هدایپ یرهش یاهاضف یطیحم تیفیک یبایزرا .(13
 .23-12 ،30هرامش ،یرهش یزیر همانرب و  هوهپ هیرشن ،(مالای رهش یسودرف

  تارعلاطم  زرکرم ،    یرنارمع رورما و یگنهارمه ترنواعم ، رورشک ترازو ،  یرهرش یارضف و یزاس هبترمدنلب .(5196)شونیم ،هداز نایقودص
  .لوا پاش ،یرهش یزیر همانرب تاعلاطم زکرم ،ینارمع روما یگنهامه

     یخیرارت رهرش غارب :یدرورم هنومن ،یرهش یگدنزرس رب طیحم ءاقترا و یزاسابیز  قن یسررب.(5396)لالجریم ،یولوم ،رهشونم ،نایبیبط
 .010-10 صص ،16 هرامش ،رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم ،هغارم

 95هرامش ،یدابآ همانلاف ،ناریا رد یرهش یاه تسایس هدش اهر دعب ،یرهش یامیس (5296)مارهب ،یجرگ ناخ هللادبع
 رنه هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یحارط نوگانوگ داعبا یرهش یاهاضف ،یمومع یاهناکم .(2296)نارگید و ویتم ،انومراک
 .ی  رهرش ررظنم و هبترمدنلب یاه نامتخاس یریگرارق یگنوگش هطبار .(3296)رغصا یلع ،یبیدا .ریما دیس ،یروانم .دادرهم ،رواشم یمیرک

 .32-33 :(96 ) رظن غاب همانلاف
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