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 هدیکچ
 تیوه ،یرهش تیوه .دریگ یم تیوه نآ زا و هدش هدیمد نآ رد عامتجا حور هک تسا یدابآ هكلب ،تسین هاگتنوكس کی اهنت رهش
 ،رطاخ قلعت و نادنورهش یمومع تارطاخ یعادت داجیا اب و هدش رادانعم رهش یاوتحم و کیزیف رد ینیع رولبت اب هک تسا یعمج
 هب قلعت ساسحا هلحم کی نادنورهش ،دوش یم ثعاب رما نیا هب یهجوت یب .دنک یم تیاده ندش دنورهش یوس هب ار نانیشنرهش
 رب یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا لماوع یبایزرا قیقحت فده .دریگ لكش رادیاپان یا هلحم و هتشادن دوخ یگدنز لحم
 همانشسرپ قیرط زا یشیامیپ تروصب و یلیلحت-یفیصوت شور هب قیقحت .دشاب یم هواس رهش ناماسبان یاه هاگتنوكس یشخب تیوه
 رفن 225 ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح هک دشاب یم هواس رهش لاس 10 یالاب نانکاس مامت یرامآ هعماج .تفرگ ماجنا
 یرادانعم و تبثم یگتسبمه یعیبط و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا یاه صخاش هک دهد یم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن .دیدرگ نییعت
 تنوكس تدم هک ینادنورهش و دش هدهاشم رادانعم توافت تنوكس تدم و تیوه نیب هوالع هب .دنراد هلحم یشخب تیوه اب
 درک تباث قیقحت نیا یلک روط هب .دنا هدرک یبایزرا رت بولطم ار هلحم نیا یناكم تیوه و یشخب تیوه لماوع ،دنتشاد یرتشیب

 اب دابآ توقای هلحم نانکاس هک نانچ .دندرگ نادنورهش تیوه ندش فیعض بجوم دناوت یمن ندوب ناماسبان هاگتنوكس فرص
 دوخ هلحم هب تبسن ار یدایز تیوه سح ،یرهش تیریدم یوس زا بسانم یاه یگدیسر مدع و ندوب ناماسبان و یمسر ریغ دوجو
  .دنراد
 
 دابآ توقای هلحم ،هواس رهش ،ناماسبان هاگتنوکس ،یشخب تیوه لماوع ،یشخب تیوه :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تفرعم فلتخم یاه هزوح میهافم نیرتمهم زا یکی هرمز رد ،روما یتسیچ و یتسیک یترابع هب ای و تیوه عوضوم
 تیوه بسک .تسا هتشاد لوغشم دوخ هب ار زورما ات هتشذگ نارکفتم و نادنمشیدنا زا یرایسب نهذ هک تسا یرشب
 یم .تسه و هدوب یناسنا یاه گنهرف و تیناسنا خیرات یاه هغدغد زا تیوه نارحب زا ییاهر و لیصا و بولطم
 .(8198 ،راک هرقن) .تسا ینامرآ یتیوه راتساوخ و زاس تیوه یدوجوم هک تسا ناسنا لیلد نآ هب ناسنا تفگ ناوت
 و دارفا زا یعامتجا ای درف کی صخشت ثعاب هک تسا ییاه یگژیو و تافص زا یا هعومجم ،تیوه هک اجنآ زا

 ثعاب تیاهن رد و ددرگ یم لقتسم و هتفای تیصخش ،اهرایعم نیا زا تیعبت هب زین رهش ؛دوش یم رگید عماوج
 ،تاداقتعا زا هتفرگرب یاه شزرا ،تیوه یلجت یارب یطیحم ناوت یم ار رهش نایم نیا رد .دوش یم نآ یرادیاپ

 اب فلتخم یاه نیمزرس رد و نارود لوط رد موهفم نیا .تسناد دوخ ناگدنروآدیدپ و نینکاس گنهرف و ینیب ناهج
 هدید دوخ هب ار یرایسب تارییغت ،یکیژولوئدیا و یخیرات تالوحت ریثأت تحت و توافتم یناسنا و یعیبط یاه طیحم
 نهک رهش یازجا و رصانع زا یرایسب هک یا هنوگ هب ،هتفای هدنیازف رییغت ،هتینردم تالوحت ریثأت تحت هژیو هب .تسا
 هتفرگ رارق هجوت دروم یزورما یاهرهش رد هک تسا یلئاسم زا یکی تیوه نارحب نیاربانب .دنا هتخاب گنر نآ رد
 اب طابترا رد ار ناسنا هک یناکم .دشاب یم یناکم قلعت ساسحا و ناکم سح دوبن زا یشان تیوه نارحب نیا .تسا

 کمک دوخ نتشیوخ و نوماریپ طیحم زا ناسنا تخانش هب اه هیال نیا و دهد یم رارق شیوخ دوجو رگید یاه هیال
 .(18 :0398 ،یردیح و یدیجم)دننک یم
 هزوح رد دناوت یم داعبا نیا زا مادک ره هک دنتسه یدبلاک و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا ،یعیبط داعبا یاراد اهرهش
 هقباس ،گنهرف قیرط زا ناکم و ناسنا نیب طابترا یاه هار زا یکی ناونع هب ناکم تیوه .دریگ رارق یتیوه تخانش
 یگژیو و یرهش یاهدامن و اهمرف ،اه هناشن ،اهدرکلمع ،تخاس یروانف تیهام و عون ،یعمج تارطاخ ،یخیرات
 .(1 :3198 ،هداز نیما) .ددرگ یم كاردا یدبلاک و یرصب یاه
 نیا .دنشاب یم یمسرریغ و ناماسبان تروصب هک دنراد دوجو ییاه هاگتنوکس ،یرهش ره یمسر یاه تفاب رانک رد
 یلکش هب گرزب و یتعنص یاهرهش هژیو هب اهرهش رواجم رد و دنا یرهش رقف زراب یاهدامن زا هک اه هاگتنوکس
 و تیمک زا یلزان حطس و دمآرد مک راشقا زا یعمجت اب ،یزاسرهش یمسر همانرب و نامتخاس زوجم دقاف ،وردوخ
 و موادت و نینکاس دوخ تسد هب ناماسبان یاه هاگتنوکس یریگ لکش لاح نیا اب .دنا هتفرگ لکش یگدنز تیفیک
 یعون یریگ لکش ثعاب ،اهنآ رد دوجوم نوگانوگ تالکشم دوجو اب ،اه هاگتنوکس زا عون نیا رد یگدنز شرتسگ
  .تسا هدش قطانم نیا نینکاس نیب رد لباقتم دامتعا و یناکم قلعت سح ،یا هیشاح یعمج تیوه
 دحاو 600 رارقتسا هک تسا كارا زا سپ یزکرم ناتسا یرهش نوناک نیمود ،تیعمج رفن 30٩0633 اب هواس رهش
 هیشاح هب هلئسم نیا و دشاب هتشاد یدنت گنهآ نا هب یداصتقا هناهب اب اه ترجاهم لیخ هدش بجوم نآ رد یتعنص
  .تسا هدز نماد ناماسبان یاه هاگتنوکس و ینیشن
 و هدوب هواس رهش یشخب تیوه رد فلتخم لماوع شقن یسررب هب ات دوش یم ششوک رضاح هلاقم رد ساسا نیا رب
  .دشاب یم نادنورهش تیوه نازیم اب یدبلاک و یداصتقا ،یگنهرف-یعامتجا ،یعیبط داعبا نیب یگتسبمه نییعت
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 یرظن ینابم
 .(9٩ :9198 ،نایدابع)دنک یم نییبت عون ای هورگ هب قلعت رظن زا ار ءیش ای درف هک تسا یتایصوصخ هعومجم تیوه
 .(0٩3 :1198 ،یئوکش) تسا نآ یاهدامن و اهدرکراک ،هرک تسیز یاه هیام نب زا یعبات ناکم ره تیوه ،ایفارغج رد
 و دریذپ یم ریثأت نامز زا ،دوخ ظفح نیع رد ایوپ تیوه .تسا یدوخ اب هباشت و ریغ زا زیامت یانعم هب تیوه
 «هباشت / زیامت» ییانعم هزوح .تسا هارمه ،رثکتم ءازجا روضح زا یهاگآ نیع رد یدوجو تدحو سح اب هراومه
 ار نآ طیارش و داعبا «ترثک تدحو» و «لوحت / موادت» هزوح ینعی رگید هزوح رد و دهدیم هئارا ار تیوه فیرعت
 .(13 :3٩98 ،روپشناد) دهد یم ناشن

 رب هک تسا یناسمه یتسیز و یفسلف ،یناور ،یگنهرف یاه هصیصخ زا یا هعومجم تیوه ؛دش هتفگ هچنآ ربانب
 شریذپ لباق ،صخشم روط هب ،نیعم یناکم و ینامز فرظ رد ار نآ و دنک یم تلالد نآ یاضعا یدننامه ای یگناگی
 .(0 :8198 ،زنیکنج )دنک یم زیامتم اههورگ رگید زا ،هناهاگآ و
 زا درف ییاسانش بجوم هک تسا یناور و یگنهرف ،یتسیز ،یدام راثآ ،مئالع زا یا هعومجم ًااحالطصا یرهش تیوه
 هب فرظ نیا فورظم و اوتحم هک دوش یم رگید گنهرف زا یگنهرف ای و رگید تیلها زا یتیلها ،هورگ زا هورگ ،درف
 مدع و یگچراپکی ،رارمتسا ،موادت ،یلکش مه ،داحتا ،تدحو یعون رگنایب و توافتم تلم و هعماج ره یاضتقم
 .(08 :٩398 ،روپیلع و یرظن) تسا هقرفت
 .تسا یزاسرهش رد یا هفرح و یرظن ثحابم نیرتزیگنارب ثحب و نیرت هدیچیپ زا یکی ًاالوصا یرهش تیوه هلاسم
 یعامتجا راتخاس لد رد و خیرات رتسب نآ هب قلعتم یاه گنهرف هدرخ و یرهش گنهرف طسوت یرهش تیوه ًااساسا
 .دوش یم نوگرگد و دریگ یم لکش نآ یسایس و یداصتقا تالوحت دنور رد دریگ یم ربرد ار هعماج هک یرت عیسو
 رد .(1 :1198 ،ناریپ) تسین نآ كرد هب رداق یرهش تیوه هلمج زا و تیوه یاه هلوقم هب اتسیا هاگن لیلد نیا هب
 تسا هدش هدروآ هصالخ لکش هب تیوه لوحت ریس و تیوه موهفم اب هطبار رد یرهش نارگ هشیدنا هاگدید ریز
 .(8 لودج)

  یرهش نارگ هشیدنا هاگدید زا تیوه تالوحت ریس-1 لودج
 هاگدید مان
 رفوتسیرک
 ردناسکلا

 یلصا یانبم هک ییاه تیفیک ؛ اهانب رد مان یب یاه تیفیک یدبلاک مسجت ار تیوه وا .دوش یم لصاح طیحم و درف نیب یقطنم و یعیبط طابترا قیرط زا طیحم رد تیوه وا رظن زا
 .دناد یم تشاذگ اهنآ رب یمان ناوت یمن اما ،دنتسه تعیبط ای و انب ،رهش ،ناسنا ره حور و تایح

 .دناد یم تسا ندش هتخانش لماع و همانسانش هک ،ندش لاح رد دنور کی تیوه وا رظن زا لاه تراوتسا
 ار نآ و هدرک فیرعت ناکم ینعی هداس رایسب یانعم هب ار تیوه وا .دناد یم ینعم هناسانش تخیر و لکش یازجا زا و رهش بوخ لکش شجنس یارب یگژیو تفه زا یکی ار تیوه چنیل نیوک

 .دمان یم دهد رارق ییاسانش دروم اه ناکم ریاس زا زیامتم یناکم ناونع هب ار ناکم کی دناوت یم صخش هک یدح
 .تسا رگید رصنع زا یرصنع صیخشت و زیمت لباق تیوه وا رظن زا .دنک یم نییبت ار یصوصخ و یمومع تیوه و دهد یم هئارا یا هنادنمشوه لح هار تیوه هنیمز رد تروپایار
 .دنک یم فیرعت طیحم ره صاخ یاه یگژیو ندروآ رد هولج هب قیرط زا یرهش یاه طیحم رد تهباشم و یتخاونکی زا زیهرپ و طیحم ره یدرف تیصخش هب هجوت ار تیوه نلاک نلاک نودروگ
 .دروآ یم دوجوب ار طیحم یگتسبلد سح و دوش یم طیحم ییاناوخ و ناکم کی تخانشزاب ثعاب هک تسا یگرزب و کچوک یاه توافت نامه تیوه هک تسا دقتعم وا روب رتلاو
 وا هب یعامتجا یاه شنک همادا رد هک تسین یزیچ صخش تیوه ،رگید ترابع هب .دراد یهاگآ نآ هب ،درف هک تسا یزیچ نامه تیوه » :تسا هتشون دوخ یسانش هعماج باتک رد وا زندیگ

 «.دهد رارق ینابیتشپ و تظافح دروم شیوخ یباتزاب یاه تیلاعف رد و دنک داجیا هرمزور و موادم روط هب ار نآ دیاب درف هک تسا یزیچ هکلب ،دشاب هدش ضیوفت
 «.تسا رگید یسک ای یزیچ اب دوخ نتخاس طبترم و دارفا و ءایشا یدنب هقبط تیوه » :تسا دقتعم وا زکنج زلراچ

 ٩398 ،روپیلع و یرظن :عبنم

 یدابآ عقاو رد اهرهش همه .ددرگ یم حرطم رهش ریغ زا رهش زیامت اودب ،دور یم رهش تیوه زا نخس یتقو لک رد
 تسا رهش نیا ندوب رهش تفص یلو .تساتسور و رهش زا معا اه یدابآ همه كرتشم هجو رهش ندوب یدابآ .دنتسه
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 ندش هداد زیمت ثعاب كرتشم هوجو نیا .دنراد زیامتم و كرتشم هوجو مه اب زین اهرهش .دوش یم زیامتم نآ اب هک
 .دنک یم قرف ناهفصا اب هک تسا یمسا نارهت ،اما .دنتسه رهش ود ره ناهفصا و نارهت لاثم ناونع هب .دوش یم رهش
 روبع لاناک زا طیحم كاردا ینهذ یاه مشچ یپ رد نارهت روصت هک دوش یم رولبتم ناهذا رد ینامز رهش نیا تیوه
 یاضف زا عالطا تیمک و تیفیک تخانش ؛تیوه (08:،0198 ،رفدازهب ).دنک یم ترپ ناهفصا روصت لاناک اب هک دنک
 بش رد مادک ره یتیوه رصانع .دهد یم ناشن ار یگنهرف و یخیرات یاه شزرا و یرهش یاه هناشن و اهامن و رهش
 هک دشاب هتشاد حوضو و ییاناوخ نانچ نآ زور و بش رد دیاب رصانع .دهد یم هئارا ام هب ار یصاخ موهفم زور و
 (08 :0198 ،ولمریآ و یقثوم ) .دنک یم ظفح نامز ود ره رد ار رهش هب یشخب تیوه
 تیوه رب رثوم لماوع

 اه یگژیو زا و دراد دنویپ (خیرات) نامز و (یعامتجا طباور و اه هکبش) اضف ،(ییایفارغج) ناکم هلوقم هس اب تیوه
 یواح هک ییاه هدیدپ یسررب اب ار تیوه هب طوبرم لئاسم ناوت یم نیاربانب .دوش یم رثاتم هلوقم هس نیا تالوحت و
 ،ریظن یعامتجا یگدنز ماوداب یاه طیحم و اه ناکم ساسا نیا رب .داد رارق یسررب دروم دنتسه رصنع هس نیا

 مادک ره روشک و هقبط ،رشق ،فنص ریظن ،یعامتجا ماوداب یاه قلعت نینچمه و هلیبق ،رهش ،اتسور ،هلحم ،هداوناخ
 هب طوبرم لئاسم یسررب یارب یا هنیمز نآ عبت هب و تیوه لوحت و موادت ،یریگ لکش یارب یا هصرع دنناوت یم
 ،ناکم دننام نآ هدنهد لیکشت و هصخشم رصانع هطساوب تیوه هک ییاجنآ زا (088 :9198 ،هیریشب) .دنشاب تیوه
 و درب راک هب اهنآ زیامت و اهاضف صیخشت رد رثوم صخاش ناونع هب ار نآ ناوت یم ،تسا نییبت لباق تیعقوم و لحم
 ،طیحم و گنهرف (8398:368 ،ناراکمه و این ظفاح) .داد رارق شاکنک دروم ییاضف صخاش کی ناونع هب ار نآ
 بیترت نیدب .دنراد هدهع رب تیوه لیکشت رد یساسا شقن مادک ره هک یوحن هب ،دنشاب یم ناسنا یگدنز زاس تیوه
 .(8 رادومن) .داد ناشن طیحم تیوه ار ناسنا یگنهرف تیوه و طیحم یناسنا تیوه كرتشم لصف ناوت یم

 
 تیوه اب اهنآ تبسن و طیحم ،گنهرف ،ناسنا طابترا-1 رادومن

 699 :0198 ،هداز یقت :عبنم

  هنیشیپ
 هنیمز رد هچرگ .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم رتمک لقتسم تروص هب رظن و هشیدنا هزوح رد قیقحت عوضوم تایبدا
 موهفم هک نیا اما ،دراد دوجو یناوارف یملع و یرظن ینابم فلتخم یاه هتشر رد قیقحت عوضوم ءازجا زا کی ره
 عوضوم ،ددرگ هئارا یرظن بوچراچ مادک هیاپ رب دیاب و تسا هنوگچ ناریا یاهرهش رد یلک داعبا اب طابترا رد تیوه
 رد تیوه نارحب و تیوه هنیمز رد .دوش یم هدید یتاعلاطم هنیمز نیا رد 6198 هیلوا یاه لاس زا هک تسا یدیدج
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 یسررب" ناونع تحت یتاقیقحت حرط یزاسرهش و نکسم ترازو یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم یزاسرهش و یرامعم
 هب لصف تفه رد هک هدناسر ماجنا هب ار "یزاسرهش و یرامعم رد یمالسا تیوه یفرعم و تخانش تهج رد یلامجا
 یارب یزاس رهش و نکسم تارزو اتسار نیمه رد .(8198 ،راک هرقن) تسا هدش هراشا یرامعم و رنه و تیوه عضوم
 فیصوت هب باتک ره رد هک تسا یرهش تیوه یوجتسج رد" مان هب باتک یس نیودت لاح رد ناتسا زکرم یس
 و نکسم نامزاس) .دزادرپ یم اهناتسا زکارم زا کی ره شخب تیوه یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا ،یعیبط رصانع
 ثحب هب "یمالسا رکفت وترپ رد رهش تیوه و ییابیز كاردا باتک رد هداز یقن (0198 ،نادمه ناتسا یزاسرهش
 .(9198 فلا ،هداز یقن) تسا هتخادرپ یسانشابیز اب نآ هطبار و رهش رد تیوه
 نانز یمالسا -یناریا تیوه ءاقترا تهج رد یرهش یزیر همانرب» ناونع اب یا هلاقم رد ،(6398) ناراکمه و یناطلس
 یوگلا هب هجوت ،اه هلحم دوجوم عضو دوبهب تهج هک دندیسر هجیتن نیا هب ،«یرهش یاه هلحم شقن رب دیکأت اب
 یزاس لاعف یارب نانز یتکراشم یاه نوناک داجیا ،نینچمه .دراد دایز تیمها اهرهش راتخاس رد نیمزرس نیا یموب
 ،اه هلحم رد یمومع یاهاضف ءایحا و یرهش تامدخ هئارا رد روحم هلحم ماظن تیوقت و داجیا ،رهش یکیزیف طیحم
 .دوب دنهاوخ رثؤم رایسب

 لوصا ساسا رب ناریا دیدج یاهرهش رد یرهش تیوه یبایزرا» ناونع اب یقیقحت رد ،(8398) ناراکمه و یرایز
 زا هدافتسا اب و دندرک باختنا هنومن ناونع هب ار بالقنا زا دعب) ناریا دیدج رهش 68 ،«ناهفصا بتکم شخب تیوه
 یاهرهش و دراد ار زایتما نیرتشیب ناتسراهب دیدج رهش رد ،یرهش تیوه نازیم هک دندیسر هجیتن نیا هب رلوگ لدم
 .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد سیدرپ و هشیدنا
 ،«زاریش رهش یخیرات تفاب یدبلاک تیوه رد راذگریثأت لماوع» ناونع یقیقحت رد ،(3398) یردیح و دنلب رظن
 دنمشزرا یگنهرف ثاریم نتشاد هطساو هب ناریا گرزب نافراع و نارعاش نطوم زاریش هراومه هکنیا دوجو اب ،دنتفایرد
 یاهانب نینچمه هدوب ناخروم و ناققحم صاخ لمأت لحم و ناهج نادنمشیدنا و ناتسودرنه هجوت دروم هراومه
 رد ار دوخ هاگیاج زاریش یگنهرف ثاریم رد و تسا هدش یفرعم نایناهج هب و یسررب یدودح ات رهش نیا یخیرات
 نیرت هدیچیپ زا یکی ناونع هب رهش یدبلاک راتخاس اما ؛دنا هدرک ظفح نیمزرس نیا یرامعم ردقنارگ راثآ نیب
 زونه و دراد قادصم ناریا یاهرهش بلغا دروم رد رما نیا .تسا هدش هتخانش رتمک ناریا هتشذگ ندمت یاهدرواتسد
 .درادن دوجو ناریا یاهرهش دروم رد یعماج یزاسرهش خیرات

 هلئسم زا یکی هلاقم نیا رد اهنآ .دنا هتخادرپ نارهت جلگنس هلحم یناکم تیوه یبایزرا هب ،(0398) یردیح و یدیجم
 دوش یم ثعاب رما نیا هب یهجوت یب دندقتعم و دنا هتسناد اهنآ یناکم تیوه ار یرهش یاه هلحم مهم یاه
 جیاتن .دریگ لکش رادیاپان یا هلحم هجیتن رد و دنشاب هتشادن ناش یگدنز لحم هب قلعت ساسحا هلحم کی نادنورهش
 تامدخ هب یسرتسد و شیاسآ ،یریذپ عامتجا ،یناکم قلعت یاه صخاش نیب هک تسا هداد ناشن قیقحت نیا
 و دراد دوجو رادانعم توافت زین تنوکس تدم و یناکم تیوه نیب .دراد دوجو رادانعم و تبثم یگتسبمه
  .دننک یم یبایزرا رت بولطم ار یناکم تیوه دنراد یرتشیب تنوکس تدم هک ینادنورهش
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 هتخادرپ نادنورهش تایح و لماعت ،اهرهش هب یشخب تیوه یجنس ناکما هب دوخ هلاقم رد ،(٩398) روپیلع و یرظن
 زا هزورما هک هچنآ ؛دندوب درف هب رصحنم یتیوه و تیصخش یاراد هتشذگ رد اهرهش دندقتعم اهنآ هنیمز نیا رد .دنا

  .تسا رهش رد یتیوه یاهراتخاس یگدیشاپ مه زا مینک یم طابنتسا رهش
  قیقحت شور
 هتفرگ ماجنا همانشسرپ زا هدافتسا اب تاعالطا یروآ عمج و هدوب یلیلحت -یفیصوت ،رضاح هعلاطم رد قیقحت شور
 لومرف زا هدافتسا اب نآ هنومن مجح هک دشاب یم هواس رهش لاس 18 یالاب نانکاس مامت ،شهوژپ یرامآ هعماج .تسا
 اب رازبا رابتعا .دیدرگ هدافتسا نارکوک یلامتحا یریگ هنومن شور زا یریگ هنومن یارب و نییعت رفن 339 ،نارکوک
 خابنورک یافلآ نومزآ زا نآ ییایاپ نییعت تهج و تفرگ رارق دییات دروم (یروص رابتعا) نارظنبحاص رظن زا هدافتسا
 .دمآ تسد هب 106 زا رتالاب اهصخاش مامت رد ،دوش یم هظحالم ،8 لودج رد هک هنوگنامه افلآ رادقم و دیدرگ هدافتسا

 قیقحت یاهریغتم خابنورک یافلآ ریداقم-2 لودج
 
 
 
 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ ورملق
 اب ربارب 0398 لاس رد هواس ناتسرهش تیعمج .دشاب یم هواس ناتسرهش زکرم و یزکرم ناتسا یاهرهش زا هواس
 اب تعسو ظاحل زا و نیمود تیعمج رظن زا هک تسا هدوب رفن 30٩0633 اب ربارب هواس رهش تیعمج و رفن 0900913
 ناتسرهش هب بونج زا ،نیوزق ناتسا هب لامش زا هواس .دشاب یم یزکرم ناتسا ناتسرهش نیلوا عبرم رتمولیک 11٩1
 هجرد 60 رد رهش نیا .ددرگ یم دودحم نادمه ناتسا هب برغ زا و مق و نارهت ناتسا هب قرش زا ،مق ناتسا و شرفت
 رتم 603 عافترا اب و یلامش ضرع هقیقد کی و هجرد 09 و چیونیرگ راهنلا فصن یقرش لوط هیناث 69 و هقیقد 83 و
 بونج رد هواس یمسر ریغ و ناماسبان هلحم 03 زا یکی ناونع هب دابآ توقای هلحم .تسا هدش عقاو ایرد حطس زا

  .تسا هتفرگ لکش یدابآ دسا نیدلا لامجدیس راولب هیشاح رد هواس یقرش

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم هواس رهش تیعقوم-1 هرامش لکش

 افلآ رادقم اه هیوگ دادعت صخاش

 1306 ٩ یگنهرف-یعامتجا لماوع

 3306 0 یداصتقا لماوع

 306 0 یدبلاک لماوع

 1106 1 یعیبط لماوع
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 اه هتفای
 .دنهد یم لیکشت نانز ار نآ دصرد 1001 و نادرم ار نایوگخساپ زا دصرد 0090 ،3 لودج تاعالطا هب هجوت اب
 دصرد ٩030 عومجم رد هک دنا هدوب هلاس 60-60 و هلاس 09-63 ینس هورگ ود رد ناگدنهد خساپ رتشیب نینچمه
 هدوب رجاتسم دصرد 91 و تیکلام یاراد دصرد 60 ،تنوکس تیعضو اب هطبار رد .دنریگ یم رب رد ار نایوگخساپ
  .دنا هدرک رکذ لاس 0 ات 8 ار ناش تنوکس تدم دصرد ٩039 ،رهش رد تنوکس تدم اب هطبار رد .دنا

 ناگدنهد خساپ یتخانش تیعمج یاه یگژیو-3لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :تسا حرش نیا هب قیقحت یاهریغتم اب طبترم جیاتن
 یگنهرف-یعامتجا لماوع
 .تفرگ رارق یسررب دروم هیوگ ٩ اب نادنورهش هاگدید زا صخاش نیا
 و هداد صاصتخا دوخ هب ار نیگنایم نیرتشیب 901 نیگنایم اب یلحم تیوه هک دهد یم ناشن ،هدمآ تسد هب جیاتن
 یم ٩09 اه هیوگ لک نیگنایم تسا رکذ هب مزال .تسا هتشاد ار نیگنایم نیرت نییاپ 309 نیگنایم اب یعامتجا تکراشم
 یاه هلحم هب یشخب تیوه رد یگنهرف و یعامتجا لماوع شقن هک تسا نآ رگنایامن تمسق نیا لیلحت جیاتن .دشاب
 تیوه رد یگنهرف و یعامتجا لماوع شقن ندوب الاب رگنایب نیا و هدوب (9) رایعم نیگنایم زا رتالاب هواس رهش ناماسبان
 یشخب تیوه رد یگنهرف و یعامتجا لماوع یبایزرا زا لصاح جیاتن9 لودج رد .دشاب یم اه هلحم نیا هب یشخب
 .تسا هدیدرگ هئارا دابآ توقای هلحم

 دابآ توقای هلحم تیوه رد یگنهرف و یعامتجا لماوع صخاش یفیصوت رامآ-4 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دصرد دادعت  

یسنج
 ت

 0090 9٩8 درم

 1001 318 نز

 نس

 8009 988 لاس 63-09

 1093 0٩ لاس 09-60

 00٩3 31 لاس 60-60

 3098 01 رتالاب و لاس 60

 لحم عون
نوکس

 ت

 8060 808 یکلم

 9091 398 یراجیتسا

 000 83 ریاس
دم

نوکس ت
 ت

 9003 01 لاس 8-0

 ٩039 068 لاس 0-68

 3083 8٩ لاس 68-08

 801 03 لاس 08-63

 88 09 لاس 63 یالاب

 نیگنایم مک یلیخ  مک یدودح ات دایز دایز رایسب 
 3.8 3 11 31 40 15 یناکم قلعت

 3.2 6 11 39 34 10 یعامتجا تکراشم

 3.7 0 18 33 35 14 یتخانش تیوه

 4.3 6 10 29 44 11 یلحم تیوه

 3.4 11 13 30 36 10 ییانعم لماوع

 3.6 8 19 30 35 8 یساسحا لماوع

 3.8 6 12 29 37 16 یتیموق و یگنهرف یاه ناملا
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 یداصتقا لماوع
 رظن رد هواس رهش ناماسبان یاه هلحم تیوه رد نآ شقن یسررب یارب هک تسا یصخاش نیمود یداصتقا لماوع
 اب یراجت تامدخ هب یسرتسد ،901 نیگنایم اب راک زکارم هب یسرتسد صخاش نیا یبایزرا رد .تسا هدش هتفرگ
 نیگنایم اب ینیرفآراک و 809 نیگنایم اب نیصصختم یورین تراهم شیازفا ،009 نیگنایم اب یلحم داصتقا ،109 نیگنایم
 رایعم نیگنایم زا هک تسا 009 اه هیوگ لک نیگنایم عومجم رد .دنشاب یم مجنپ ات لوا یاه هبتر رد بیترت هب 303
  .تسا هدمآ یرهش یشخب تیوه و یداصتقا لماوع یبایزرا زا لصاح جیاتن 1 لودج رد .تسا رتشیب (9)

  یرهش تیوه رد یداصتقا لماوع صخاش یفیصوت رامآ-5 لودج
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدبلاک لماوع
 رظن رد هواس رهش ناماسبان یاه هلحم تیوه رد نآ شقن یسررب یارب هک تسا یصخاش نیموس یدبلاک لماوع
 ره ییاناوخ و اه یراوجمه ،301 نیگنایم اب تاطابترا و تالاصتا هکبش صخاش نیا یبایزرا رد .تسا هدش هتفرگ
 یاه هبتر رد بیترت هب 109 نیگنایم اب تاسیسات و اه تخاسریز و 009 نیگنایم اب یرهش رظنم ،309 نیگنایم اب مادک
 1 لودج رد .تسا رتشیب (9) رایعم نیگنایم زا هک تسا 109 اه هیوگ لک نیگنایم عومجم رد .دنشاب یم مجنپ ات لوا
  .تسا هدمآ یرهش یشخب تیوه و یدبلاک لماوع یبایزرا زا لصاح جیاتن

  یرهش تیوه رد یدبلاک لماوع صخاش یفیصوت رامآ-3 لودج
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یعیبط لماوع
 رظن رد هواس رهش ناماسبان یاه هلحم تیوه رد نآ شقن یسررب یارب هک تسا یصخاش نیمراهچ یعیبط لماوع
 ششوپ ،9003 نیگنایم اب یعیبط یاه هبذاج ،1103 نیگنایم اب یمیلقا طیارش صخاش نیا یبایزرا رد .تسا هدش هتفرگ
 عومجم رد .دنشاب یم مراهچ ات لوا یاه هبتر رد بیترت هب 6303 نیگنایم اب تالحم رتسب و 0003 نیگنایم اب یهایگ
 لماوع یبایزرا زا لصاح جیاتن 1 لودج رد .تسا رتمک (9) رایعم نیگنایم زا هک تسا 0003 اه هیوگ لک نیگنایم
  .تسا هدمآ یرهش یشخب تیوه و یعیبط
 

 

 نیگنایم مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب 
 009 6 68 18 01 33 یلحم داصتقا

 109 1 88 3 81 09 یراجت تامدخ هب یسرتسد

 901 0 08 08 39 19 راک زکارم هب یسرتسد

 809 0 68 33 11 88 نیصصختم یورین تراهم شیازفا

 303 08 98 03 09 68 ینیرفآراک

 نیگنایم مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب 
 009 6 1 33 90 6 یرهش رظنم

 6109 1 18 91 ٩9 6 تاسیسات و اه تخاسریز

 301 98 08 08 39 19 تاطابترا و تالاصتا هکبش

 309 0 38 08 ٩9 33 اه یراوجمه

 309 3 88 68 03 09 ییاناوخ
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  یرهش تیوه رد یعیبط لماوع صخاش یفیصوت رامآ-7 لودج
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دیدرگ هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ زا ،نینکاس رظنزا یشخب تیوه تیبولطم مدع ای و تیبولطم یبایزرا تهج
  .تسا هدیدرگ هئارا 1 و ٩ یاه لودج رد نومزآ نیا جیاتن

 یسررب دروم یاه صخاش نیگنایم-3 لودج
 
 
 
 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 صخاش ،009 یداصتقا صخاش ،٩09 یگنهرف و یعامتجا صخاش نیگنایم هک دهد یم ناشن ،٩ لودج تاعالطا
 توقای هلحم یشخب تیوه رد لماوع نیا شقن هک انعم نیا هب .دشاب یم 0003 یعیبط یاه صخاش و 109 یدبلاک
  .تسالاب و بسانم دابآ
  .تسا هدش هداد ناشن ،9 رایعم نیگنایم اب یسررب دروم یاه صخاش نیگنایم توافت یرادانعم1 لودج رد

 قیقحت یاه صخاش یبایزرا یا هنومن کت لیلحت-3 لودج
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 صخاش نیگنایم و 0606 زا رتمک اه صخاش مامت یارب یرادانعم حطس ،ددرگ یم هظحالم ،1 لودج رد هک هنوگنامه
 لماوع هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .(یعیبط لماوع رد زج هب) تسا هدمآ تسد هب رایعم نیگنایم دح زا رتشیب اه
 هلحم یشخب تیوه رد %03 نانیمطا حطس اب (یعیبط ،یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف-یعامتجا) یشخب تیوه هناگراهچ
  .دنراد ریثات دابآ توقای

  .دش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا دابآ توقای هلحم یشخب تیوه و هناگراهچ یاه صخاش نیب هطبار نییعت تهج
 نوسریپ یگتسبمه نومزآ جیاتن-01 لودج

 
 
 
 

*Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed) 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم مک یلیخ مک یدودح ات دایز دایز رایسب 
 1103 6 ٩9 31 83 6 یمیلقا طیارش

 9003 68 80 01 18 6 یعیبط یاه هبذاج

 0003 1 31 09 18 6 یهایگ ششوپ

 6303 1 10 13 6 6 تالحم رتسب

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم هنومن هعماج اه صخاش

 90606 90006 ٩09 339 یگنهرف و یعامتجا یاه صخاش

 01606 ٩٩106 009 339 یداصتقا یاه صخاش
 60606 99006 109 339 یدبلاک یاه صخاش

 13606 98608 0003 339 یعیبط یاه صخاش

 %03 نانیمطا اب نیگنایم رایعم یاطخ نیگنایم توافت یرادانعم یدازآ هجرد t نیگنایم قیقحت یاه صخاش

 نیرت مک نیرتشیب

 -8006 -0106 -38٩06 66606 839 -301098 ٩09 یگنهرف-یعامتجا یاه صخاش

 -3306 -3106 -٩٩906 66606 839 -00٩01 009 یداصتقا صخاش

 0606 -3806 -03806 66606 839 -30809 109 یدبلاک صخاش
 -8906 -3006 -31906 16606 839 -33000 0003 یطیحم صخاش

 یدبلاک یاه صخاش یداصتقا یاه صخاش یعامتجا یاه صخاش  نومزآ
   08006* یگتسبمه بیرض یداصتقا صخاش

   66606 یرادانعم حطس

  01006* 13106* یگتسبمه بیرض یدبلاک صخاش

  66606 66606 یرادانعم حطس

 30006* 00006* 30006* یگتسبمه بیرض یعیبط صخاش

 66606 66606 66606 یرادانعم حطس
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 یگتسبمه بیرض و 66606 یرادانعم حطس نوسریپ یگتسبمه نومزآ رد ،دوش یم هظحالم ،3 لودج رد هک روطنامه
 داجیا و یشخب تیوه هناگ راهچ لماوع نیب هک انعم نیا هب .تسا هدمآ تسد هب اه صخاش مامت یارب 1006 زا رتالاب
  .دراد دوجو تبثم و رادانعم هطبار دابآ توقای هلحم رد تیوه
 ،13106ربارب یعامتجا و یدبلاک لماوع نیب ،08006 ربارب یداصتقا و یعامتجا لماوع نیب یگتسبمه بیرض نینچمه
 یداصتقا و یعیبط لماوع نیب ،30006 ربارب یعامتجا و یعیبط لماوع نیب ،01006 ربارب یداصتقا و یدبلاک لماوع نیب
  .دشاب یم 30006 ربارب یدبلاک و یعیبط لماوع نیب و 00006 ربارب

 هدافتسا هفرط کی سنایراو لیلحت نومزآ زا یشخب تیوه لماوع اب تنوکس تدم و تمدق هطبار نومزآ تهج
  .دیدرگ

 ینس یاه هورگ یناکم تیوه نیگنایم یفیصوت رامآ-11لودج
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرادانعم حطس تسادیپ هک روط نامه .دزادرپ یم ینس یاه هورگ یشخب تیوه سنایراو لیلحت هب ،88 لودج
  .دراد دوجو رادانعم توافت ،فلتخم ینس یاه هورگ یناکم تیوه رد هک انعم نیا هب .دشاب یم 66606

 ینس یاه هورگ یشخب تیوه سنایراو لیلحت نومزآ هجتن-21 لودج
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یسررب دروم یاه صخاش یدرکلمع یدنب هبتر
 نمدیرف نومزآ زا ،تسا رادروخرب یرتشیب تیولوا زا اه صخاش ریاس هب تبسن اه صخاش مادک هکنیا نییعت تهج
 .تسا هدیدرگ هئارا 38 لودج رد نومزآ زا هدمآ تسد هب جیاتن .دیدرگ هدافتسا

 نمدیرف نومزآ جیاتن-31 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لماوع ،دابآ توقای هلحم هب یشخب تیوه یاه صخاش رظن زا هک دومن نایب ناوت یم نمدیرف نومزا جیاتن هب هجوت اب
 هبتر رد یعیبط لماوع و موس هبتر رد یدبلاک لماوع ،مود هبتر رد یداصتقا لماوع ،لوا هبتر رد یگنهرف -یعامتجا

  .تسا هدش هداد ناشن جیاتن 9 لکش رد .دراد رارق مراهچ

 نیگنایم لاس 60 یالاب لاس 60-60 لاس 60-09 لاس 09-63 ینس یاه هورگ
 003 003 809 303 003 نیگنایم
 1006 0006 9106 8906 0006 رایعم فارحنا

 یرادانعم F هرامآ یدازآ هجرد 
  9 اه هورگ نیب

30301 
 

 
 389 اه هورگ نورد 66606

 339 عومجم

 نیگنایم صخاش
 هبتر

 هبتر

 8 1309 یگنهرف-یعامتجا
 3 1109 یداصتقا
 9 8809 یدبلاک
 1 0003 یعیبط
 100010 رئوکسا یاک
 66606 یرادانعم حطس



 588 ...رد شخب تیوه لماوع شقن یسررب

 
 قیقحت یاه صخاش جیاتن -1لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 ریثات تحت یرهش تیوه یریگ لکش عقاو رد و دومن یسررب فلتخم یاه هبنج زا ناوت یم ار رهش کی تیوه
 هدنهد لیکشت یاه هفلوم هیاپ رب یتسیاب رهش تیوه تخانش .دراد رارق رهش عونصم دبلاک و یعیبط لکش ،گنهرف
 یعونصم ،یعیبط یاه هفلوم :زا دنترابع رهش کی تیصخش هدنهد لیکشت یاه هفلوم زا ؛دوش ییاسانش نآ تیصخش
 .دنشاب یم اراد ار دوخ صاخ یاهریغتم و تافص مادک ره دراوم نیا هک یناسنا و

 زا یکی ناونع هب دابآ توقای هلحم یشخب تیوه رد یعیبط و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا لماوع شقن هعلاطم نیا رد
 ادتبا قیقحت نیا ندناسر ماجنا هب یارب .تفرگ رارق یبایزرا و یسررب دروم هواس ناماسبان و نیشن هیشاح هلحم 03
 جیاتن .دیدرگ عیزوت هلحم نکاس نادنورهش نیب رد هدودحم حطس رد و دش یحارط هتخاس ققحم یا همانشسرپ

 دح زا رتالاب یشخب تیوه رد فلتخم لماوع ریثات نیگنایم هک داد ناشن اه همانشسرپ لیلحت و اه یسررب زا لصاح
 یسررب دروم یاه صخاش مامت نیب تبثم یگتسبمه اب رادانعم هطبار قیقحت جیاتن رگید زا .دشاب یم رایعم نیگنایم
 .دوش یم رگید یاه صخاش رد شیازفا هب رجنم اه صخاش زا مادک ره رد شیازفا ینعی .دوب رضاح هعلاطم رد
 ،نس نتفر الاب اب هک یروط هب .دش هدهاشم تبثم و رادانعم هطبار یشخب تیوه لماوع و نس ریغتم نیب نینچمه
 تیاهن رد .دشاب یم رتمک رت ناوج دارفا رد شخب تیوه لماوع شقن و هتفای شیازفا زین شخب تیوه لماوع شقن
 هک داد ناشن لصاح جیاتن و دش ماجنا ،یسررب دروم یاه صخاش درکلمع یدنب هبتر نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب

 رارق حطس نیرت نییاپ رد تامدخ هب یسرتسد و تسخن هبتر رد دابآ توقای هلحم رد یگنهرف – یعامتجا صخاش
 رهش ناماسبان یاه هلحم رد شخب تیوه لماوع ریثات نازیم هک داد ناشن قیقحت زا لصاح جیاتن یلک روط هب .دراد
 رهش و هلحم هب تبسن یبوخ تیوه ساسحا ،اه هلحم نیا رد نکاس نادنورهش و دراد رارق بولطم حطس رد هواس
 .دنراد دوخ
 فیعض بجوم دنناوت یمن ندوب ناماسبان و یمسر ریغ هاگتنوکس هک تسا تقیقح نیا تابثا قیقحت نیا ساسا هجیتن

 یاه یگدیسر مدع و ندوب ناماسبان و یمسر ریغ دوجو اب دابآ توقای هلحم هک نانچ .دندرگ نادنورهش تیوه ندش
 داجیا و تالکشم زا نتساک و یگدیسر اذل .دبای تسد مهم نیا هب هتسناوت ،یرهش تیریدم یوس زا بسانم
 .تسا یرورض مدرم تکراشم رب دیکات اب و هعماج یاهزاین اب بسانتم یناسر تامدخ و تالیهست
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 عبانم
 .نارهت ،٩ هرامش ،رهش تیوه هلجم ،ناکم تیوه و ییابیز یبایزرا ،3198 ،زانهب ،هداز نیما
  رهش تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،نارهت رهش تیوه هب یهاگن رهش تیوه ،0198 ،یفطصم ،رفدازهب
  .مهدزناپ لاس ،11 هرامش ،یدابآ ،هدیچیپ یموهفم یارب رایسب یاغوغ ،اهرهش تیوه ،1198 ،زیورپ ،ناریپ

 .هزاریش تاراشتنا ،نارهت ،یدمحا رای جروت :همجرت ،یعامتجا تیوه ،(8198) دراچیر ،زنیکنج
 .یلپاپ تاراشتنا ،دهشم ،«اضف و تسایس ،8398 ،ناراکمه و اضردمحم ،این ظفاح
 هلاسر ،نارهت بالقنا نابایخ :یدروم هنومن ،(نابایخ) یرهش یمومع یاضف رد تیوه موهفم یسانشزاب ،3٩98 ،یداهلادبع ،روپشناد

  .نارهت هاگشناد ،یرتکد
 هلجم ،ناهفصا بتکم شخب تیوه لوصا ساسا رب ناریا دیدج یاهرهش رد یرهش تیوه شجنس ،8398 ،ناراکمه و هلا تمارک ،یرایز

  .108-398 :18 هرامش ،مجنپ لاس ،یا هقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم
 نادمه ،نادمه یرهش تیوه یوجتسج رد باتک شرازگ" ،0198 ،نادمه ناتسا نکسم نامزاس
 هلجم ،یرهش یاه هلحم شقن رب دیکأت اب نانز یمالسا یناریا تیوه ءاقترا تهج رد یرهش یزیر همانرب ،6398 ،ناراکمه و الیل ،یناطلس

 .09-33 :1 هرامش ،لوا لاس ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم
  .3 ج ،یسانشاتیگ تاراشتنا :نارهت ،ییایفارغج یاهبتکم و یطیحم یاه هفسلف ،ایفارغج هفسلف رد ون یاه هشیدنا ،1198 ،نیسح ،یئوکش
 ربکا یلع :هدنروآدرگ .تیوه نارحب و تیوه یرظن ینابم تالاقم هعومجم ،درف یتیوه یب هن ،تیوه نارحب ،(9198) دومحم ،نایدابع

 .یعامتجا مولع و یناسنا مولع هدکشهوژپ تاراشتنا ،یناخیلع
 ود ،جلگنس هلحم ،نارهت رهش 38 هقطنم :یدروم هعلاطم ،یرهش یاه هلحم یناکم تیوه یبایزرا ،0398 ،ناماس ،یردیح ؛لوتب ،یدیجم

 .33-98 صص ،0398 ناتسمز و زییاپ ،08 یپایپ هرامش ،یرهش یسانش موب یاه شهوژپ یشهوژپ-یملع همانلصف
 حرط رترب رهش یللملا نیب شیامه نیلوا ،نارمع یسدنهم عجرم ،رهش رد یگنهرف تیوه رصانع ،(0198) رحس ،ولمریآ ،نیمار ،یقثوم

 .نادمه یاه یرادرهش و نارمع نامزاس ،نادمه ،رترب
 هاگشناد یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت زکرم ،رصاعم یزاسرهش و یرامعم هشیدنا رد نآ نارحب و تیوه ،8198 ،دیمحلا دبع ،راک هرقن

 .نارهت ،تعنص و ملع

 و رادیاپ یرامعم یلم شیامه ،زاریش رهش یخیرات تفاب یدبلاک تیوه رد راذگریثأت لماوع ،3398 ،ربکا یلع ،یردیح ؛الیزان ،دنلب رظن
  .یرهش هعسوت

 و یرهش یحارط تاعلاطم همانلصف ،نادنورهش تایح و لماعت ،اهرهش هب یشخب تیوه یجنس ناکما ،٩398 ؛اراس ،روپیلع ؛اراس ،یرظن
  .38-98 صص ،٩398 ناتسبات ،کی هرامش ،لوا لاس ،یرهش یاه شهوژپ

198 ،دمحم ،هداز یقن  ناهفصا ،ناهفصا یرادرهش ."یمالسا رکفت وترپ رد رهش تیوه و ییابیز كاردا " ،9


