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 هدیکچ
 طیارش .دشاب توافتم روشک یاه ناتسا ریاس هب تبسن ییایفارغج رظنزا ناتسا نیا طیارش ات تسا هدش بجوم نالیگ ناتسا رد یمیلقا یاه یگژیو
 نیا یپ رد هک یروط هب .تسا هتشاد ناوارف ریثأت نآ نانکاس یدبلاک و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا راتخاس و یگدنز هوحن رد ناتسا نیا نارابرپ
 هب هجوت هیاس رد دیاب ییاتسور نكسم راتخاس هک یطیارش رد .میتسه روشک زا هقطنم نیا رد ییاتسور نكسم ییایفارغج تالوحت دهاش ،تاریثأت

 تشر ناتسرهش رگنس شخب رد هک دسر یم رظن هب اما ،دریگ رارق طیحم یاهریغتم زا رثأتم ،تالوحت و دشاب هقطنم ره یطیحم لماوع و طیارش
 رب یرثا رگیدكی اب عیمجت رد تالوحت نیا یمامت ؛تسا هتفرگ دوخ هب یسونامأن تلاح ،فلتخم لیالد هب و ییاتسور طاقن زا یضعب رد هطبار نیا
 هویش رد صوصخ  هب تالوحت دنور رگنس شخب رد ؛دنا هداد رارق دوخ عاعش تحت زین ار یطیحم تیفیک رب هک دنا هتشاذگ شخب نیا نکاسم
 ،یگنهرف و یتسیز ظاحل زا ،یعامتجا تارییغت ریثأت تحت ،اهاتسور ،ریخا ههد دنچ یط هک یروط هب و تسا هتفای رییغت ًااعیرس ناییاتسور یگدنز
 هچ تشر ناتسرهش رگنس شخب ریخا ههد کی نكسم تالوحت هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا لاؤس .دنا هدش یا هدنیازف ینوگرگد راچد
 اه هداد لیلحت رد Spss رازفا مرن و یلیلحت -یفیصوت شور زا ،مهم نیا هب ندیسر یارب ؟تسا هدراذگ ییاتسور یحاون ینعم هفلؤم رب یریثأت
 هب ،یجوز و هفرط  کی T نومزآ و یطخ نویسرگر ،ود یاک ینگمه ،هفرط کی سنایراو زیلانآ یاهنومزآ یریگراک هب اب و هدش هدافتسا
 هدیدرگ عیزوت هعلاطم دروم یاهاتسور رد همانشسرپ 005 دادعت ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب .تسا هدش هتخادرپ اه صخاش مادکره یبایزرا
 جیاتن .تسا هداد رارق یسررب دروم ار ینعم هفلؤم قیرط زا نكسم تالوحت لباقم رد ار یطیحم تیفیک یریذپریثأت اه همان شسرپ نیا .تسا

 رد یموب شناد زا یریگ هرهب هک نیا و تسا هتفای دوبهب هتشذگ ههد رد تشر ناتسرهش یاهاتسور یطیحم تیفیک هک دهد یم ناشن لصاح
 .تسا هدش هقطنم یطیحم تیفیک ءاقترا ثعاب ینعم صخاش داجیا و نكسم تالوحت
 .رگنس شخب ،تشر ناتسرهش ،یطیحم تیفیک ،ینعم هفلؤم :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                               
 هب "ریخا ههد کی رد تشر ناتسرهش رگنس شخب ییاتسور یحاون یطیحم تیفیک رب نکسم تالوحت شقن نییبت " ناونع اب ناریز دیمح یارتکد هلاسر ثحابم زا هتفرگرب هلاقم نیا -8
 .تسا هدش هیارا تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد هک دشاب یم ناضمرروپ یسیع رتکد یاقآ و رامآ رومیت رتکد یاقآ هرواشم و یشیرق طساب دمحم رتکد یاقآ ییامنهار

 ghoreshi@iaurasht.ac.ir :هلاقم لوئسم هدنسیون .-3
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 همدقم

 ترجاهم نوچمه یلئاسم دوجو و (Hamed, 2012) ییاتسور یحاون رد ناهج تیعمج دصرد ٩1 تنوکس لیلد هب
 تیفیک دوبهب ،نآ زا یشان یاهدمایپ و اهاتسور یتیعمج هیلخت ،(Bentley, 2003) ییاتسور نازرواشک و نارگراک
 رارق فلتخم یاهروشک نارادم تسایس فادها هلمجزا ییاتسور قطانم یگدنزرس هب هجوت و یگدنز یاهدرادناتسا
 بجوم وحن هچ هب اه نآ هکنیا و هدوب ییاتسور هعماج رییغت و درکلمع زا یشخب) ییاتسور یگدنزرس .تسا هتفرگ
 Cremona) تسا یرورض هیحان کی یبایماک یاتسار رد دوش یم ییاتسور عماوج یگدنزرس دوبهب و یرادیاپ

&Tisdale, 2003). هب یسرتسد ،عماوج رادیاپ و بولطم یاهراتخاسریز هب هتسباو ییاتسور عماوج یگدنزرس 
 تسا جیاتن تیوقت یاتسار رد یسایس تاروتسد یریگراک هب و یداصتقا یاه تصرف و لغاشم شیازفا ،تامدخ

(Golkar, (2001). ییاتسور نکاسم .تسا تیفیکاب نکسم دوجو ،ییاتسور عماوج یگدنزرس رد رثؤم لماوع زا یکی 
 یاه یگژیو هب هجوت اب نکاسم نیا .تسا یفلتخم یاه پیت یاراد ییایفارغج و یمیلقا عونت هب هجوت اب ناریا رد
 اب ناییاتسور .دنا هدش هتخاس هیحان ره یگدنز کبس و یتسیز یاه هویش ،تشیعم عون ،نیمز تیعضو ،ییایفارغج
 دنیامن یم دوخ نکسم ثادحا هب مادقا ،دوش یم نیمأت یلحم عبانم زا بلغا هک نکسم هیلوا داوم هب یسرتسد هب هجوت
 زا درادناتسا و بسانم نکسم هک ارچ ،دیامن یم یرورض و مزال یاهدرادناتسا نکاسم نیا رد تیاهن رد هک
 هب بسانم نکسم دوجو عقاو رد .(068 :3198 ،ناراکمه و یفطل) دور یم رامش هب ییاتسور هعسوت یاه صخاش
 ,Hannachi & Kousheshgaran)دوش یم ناسنا یگدنز تیفیک دوبهب ثعاب و هداد خساپ ناسنا یساسا یاهزاین

 هک ناریا رد .تسا هتفای هعسوت یاهروشک رد نکسم یاه همانرب رد یلصا فادها زا یکی نکسم تیفیک نیمأت .(2008
 یورارف یدج یاه شلاچ زا یکی نکسم رد تیفیک نیمأت یگنوگچ ،دنک یم هبرجت باتش اب ار نویسازینردم دنیآرف
 هب ددرگ یم یقلت ناسنا مهم یاهزاین زا یکی نکسم ،میناد یم هک روط نامه .تسا نکسم یاه تسایس و اه همانرب
 ریس نامز رذگ رد .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا اهروشک یمامت رد نکسم هب طوبرم یراذگ تسایس تهج نیمه
 نکسم زا یتوافتم یاه لکش ناسنا دش بجوم هک دیدرگ یگدنز هویش رد ینوگرگد ثعاب یعامتجا یگدنز ینیوکت
 ،ندش نردم یوس هب تکرح و یگدنز فلتخم داعبا رد یژولونکت تفرشیپ و دشر اب ریخا یاه ههد رد .دنک هبرجت ار
 ،یطیحم تیفیک یاه صخاش نتفرگ رظن رد نودب .تسا هتفرگ دوخ هب یا هقباس یب باتش زین نکسم تالوحت

 ،طیحم زا راشف دروخزاب تارثا اب ،دشاب ناسنا یناور شیاسآ و نما لمحم هدنزاس هدوب رارق هک نکسم یریگ لکش
 ینف و یگنهرف ،یتشیعم ،یطیحم ،یمیلقا ینابم یاراد ییاتسور نکسم .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ تایصوصخ نیا
 هچنآ .تسا هدش رولبتم تعیبط اب ناسنا لماعت رد ییاتسور نکسم هک تسا تیعقاو نیا یاشگزمر ینابم نیا .تسا
 رادیاپ یرامعم نآ عبت هب و رادیاپ هعسوت ،دوش یم هجوت نآ هب ترورض کی و دیدج درکیور کی ناونع هب هزورما هک
 یاهزاسو تخاس رد هزورما هک یعوضوم .تسا هدوب تیمها زئاح اه نرق ناریا ییاتسور یموب نکسم رد هک تسا
 هطساو  هب اتسور یطیحم تیفیک یرادهگن و ظفح و تعیبط شقن هب ای و هدش لفاغ نآ زا اهاتسور رد یموبریغ
 .تسا هدش هتخادرپ نآ هب زیچان تروص هب نکسم ثادحا رد یعیبط كاپ یاه یژرنا زا هدافتسا

تلاخد هنوگره هطساو هب .دوش یم بوسحم اتسور کی یعیبط طیحم رد تلاخد یعون ییاتسور نکسم زاس و  تخاس
 یژولونکت دورو .دومن دهاوخ رییغت اتسور یطیحم تیفیک و رظنم ،اتسور رد (ییاتسور نکسم روظنم اجنیا رد)



 519 ... یطیحم تیفیک ینعم صخاش یریذپریثات یسررب

 زا یریگولج یارب .تشاذگ دهاوخ ییاتسور یحاون یطیحم تیفیک رب برخم یرثا اتسور تسیز  طیحم اب نوگمهان
 یروانف و حلاصم یریگراک هب زا ،یموب تارکفت یریگراک هب نکسم ثادحا و هدافتسا دنیآرف رد هدش رکذ دادیور
 رثا طیحم تیفیک و یگدنزرس هب هدوب یرورض و یقطنم ،مزال یزاسهب و یزاسزاب دنیآرف رد تفایزاب ات هتفرگ یموب

 .تشاذگ دهاوخ
 تیفیک دوبهب و تعیبط ظفح هلوقم نیا .تسا یزورما ناسنا یرطف یاهزاین و اهرواب زا یکی تعیبط هب شیارگ
 و دوبهب تمس هب شیارگ و لیم ارگ تعیبط یتنوکس ناکم رد یگدنز .دزاس یم ریذپان بانتجا شیپ زا شیب ار یطیحم
 اما ،دزاس یم ریذپان بانتجا ار میهافم و اهزاین رد رییغت نامز رذگ هچرگا .دروآ یم دوجو هب ار یطیحم تیفیک شیازفا
 رد ناییاتسور تشیعم هک یروط هب .تسا یرادیاپ یاه هیام نب یاراد تعیبط اب لماعت لثم رشب یاهزاین یخرب
 و رثأتم تسیاب یم نکسم نوچ یعونصم طیحم یریگ لکش تهج نیمه هب .دراد رارق طیحم تیفیکاب قیمع یاهدنویپ
 لماوع ندرک ظاحل تفگ ناوت یم تقیقح رد .دریگ لکش طیحم نآ اب طبترم یطیحم تیفیک یاهروتکاف اب وسمه
 یطیحم تیفیک دوبهب نآ عبت هب و ییاتسور یحاون یرادیاپ ظفح لماوع زا یکی نکسم زاسو تخاس رد ییایفارغج
 رد .داد دهاوخ شهاک تدمزارد رد ار نکسم سونأمان تالوحت دروخزاب یفنم تارثا اریز ؛ددرگ یم یقلت اتسور
 یاتسار رد لبق دننام تارییغت هک دیدرگ بجوم و هدش نوگرگد نکسم تخاس هوحن ،ریخا یاه ههد رد رگنس شخب
 ذخا هنیمز رد رتشیب و دشابن یطیحم تیفیک نتفرگ رظن رد و نآ اب تقباطم و یعیبط طیحم حلاصم زا هدافتسا
 طیارش هب هجوت اب ،شخب نیا رد ییاتسور ره هک تسا مزال .دنتسه یتادراو ًااتدمع هک دریگ رارق یدیدج یاهوگلا
 تارثا و هدومن كرد ار ناکم نآ هژیو یطیحم طیارش و تفاب و لکش ،دراد رارق نآ رد هک یا هقطنم یناسنا و یطیحم
 .دریگ راک هب شیوخ نکسم تخاس و یحارط رد ار نآ
 یاه هزوح رد ناوتب نآ هیاس رد ات .تسا یرورض و مزال یطیحم یزیر همانرب هب هجوت ،رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب
 یکی ناونع هب نکسم تالوحت هزورما .درک ییاسانش ار لماع ره یراذگرثا نازیم و تخادرپ ییاه یبایزرا هب ،فلتخم
 ییاتسور یحاون رد یطیحم تیفیک یاه صخاش زا یخرب هب راشف نآ هجیتن هک تسا هدومیپ ار یهار لماوع نیا زا
 و دشاب هقطنم ره یطیحم لماوع و طیارش هب هجوت هیاس رد دیاب ییاتسور نکسم راتخاس هک یطیارش رد .تسا
 رد هطبار نیا تشر ناتسرهش رگنس شخب رد هک دسر یم رظن هب اما ،دریگ رارق طیحم یاهریغتم زا رثأتم ،تالوحت
 نیا رثا نداد رارق یارب نیاربانب ؛تسا هتفرگ دوخ هب یسونامأن تلاح ،فلتخم لیالد هب و ییاتسور طاقن زا یضعب
 هنیمز نیا رد یسانش بیسآ و هجوت هب زاین ،نآ تسرد تیاده و یزیر همانرب و صاخ بوچراهچ کی رد تالوحت
 رد لوحت :زا دنا ترابع رگنس شخب رد هتفرگ تروص تالوحت و تارییغت یخرب .ددرگ یم راکشآ هتشذگ زا شیب
 .حلاصم زا هدافتسا رد تالوحت نینچمه و تاقبط دادعت ،درکراک ،تحاسم ،ینوریب یامن ،تلکسا عون ،ازجا و هشقن
 تحت زین ار یطیحم تیفیک رب هک دنا هتشاذگ شخب نیا نکاسم رب یرثا رگیدکی اب عیمجت رد تالوحت نیا یمامت

 هب یبایتسد یاتسار رد شخب نیا رد هتفرگ تروص تالوحت نیا هک تسا یرورض نیاربانب ؛دنا هداد رارق دوخ عاعش
 رظنزا ناتسا نیا طیارش ات تسا هدش بجوم نالیگ ناتسا رد یمیلقا یاه یگژیو .دنوش تیاده رتهب یطیحم

 راتخاس و یگدنز هوحن رد ناتسا نیا نارابرپ طیارش .دشاب توافتم روشک یاه ناتسا ریاس هب تبسن ییایفارغج
 دهاش ،تاریثأت نیا یپ رد هک یروط هب .تسا هتشاد ناوارف ریثأت نآ نانکاس یدبلاک و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 619

 شخب رد تشر رگنس شخب ناتسرهش یاهاتسور .میتسه روشک زا هقطنم نیا رد ییاتسور نکسم ییایفارغج تالوحت
 لمتشم هک دنشاب یم راوناخ 89608 و تیعمج رفن 63٩11 یاراد ناتسرهش نیا یاهاتسور .دنراد رارق نالیگ یا هگلج
 یقبام و رفن 333 ات 660 نیب اتسور 98 و رفن 6668 یالاب اتسور 08 ،دادعت نیا زا هک تسا اتسور 61 و ناتسهد 9 رب
 تسا هتفرگ تروص نکسم شخب رد یدایز تارییغت ریخا یاه لاس رد .دنراد تیعمج رفن 331 ریز اتسور 38 ینعی
 لاؤس نیا عقاورد تسا تخاس یوگلا تارییغت یفرط زا و حلاصم زا هدافتسا عون رد هدمع تارییغت هلمج زا هک
 لاؤس .تسا هدوب راذگ رثا اهاتسور طیحم تیفیک رب هزادنا هچ ات ییاتسور نکسم تالوحت هک ددرگ یم حرطم یلصا
 هفلؤم رب یریثأت هچ تشر ناتسرهش رگنس شخب ریخا ههد کی نکسم تالوحت هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا
 لیلحت رد Spss رازفا مرن و یلیلحت -یفیصوت شور زا ،مهم نیا هب ندیسر یارب ؟تسا هدراذگ ییاتسور یحاون ینعم
 یبایزرا هب ،یجوز و هفرط  کی T نومزآ و هفرط کی سنایراو زیلانآ یا هنومزآ یریگراک هب اب و هدش هدافتسا اه هداد
 هعلاطم دروم یاهاتسور رد همانشسرپ 119 دادعت ،نارکوک لومرف زا هدافتسا اب .تسا هدش هتخادرپ اه صخاش مادکره
 ار ینعم هفلؤم قیرط زا نکسم تالوحت لباقم رد ار طیحم تیفیک یریذپریثأت اه همان شسرپ نیا .تسا هدیدرگ عیزوت
 .تسا هداد رارق یسررب دروم
 یرظن درکیور
 / یرادیاپ دنور هب یناسنا یاه هورگ نوزفازور ییاج هباج و كرحت و یداصتقا _ یعامتجا یاه ینوگرگد دنور
 _ ییاتسور ییاج هباج طابترا نیا رد .تسا هدش رجنم ییاتسور یاه هاگتنوکس ییاضف_ یدبلاک تالوحت و یرادیاپان

 هدش اه هناخ ینورد یاضف زا یریگ هرهب رد یدرکراک لوحت بجوم اهاتسور رد اهدحاو یخرب ندنام اهر و یرهش
 ار یراد هنماد تالوحت ،تاعالطا هب ناسآ یسرتسد و تاطابترا شرتسگ هزورما .(33 :3198 ،ینیما و یدیعس) تسا
 ینامتخاس حلاصم و داوم عاونا دربراک تالوحت نیا هلمجزا .تسا هتشاد هارمه هب ییاتسور یاه هاگتنوکس حطس رد
 دنور نامه ینعی تس ییاتسور یاه هصرع رد یرهش یرامعم و زاسو تخاس یاه هویش زا یرادرب لدم و یموبریغ
 دوجوم یاه یگنهامهان هب موس ناهج رد تالوحت هنوگ نیا میتسه نآ ییارچ لابند هب قیقحت نیا رد هک ییارگ رهش
 .تسا هدش رگ هولج یموب یاهاضف اب راگزاسان و هناگیب یاه هدیدپ تروص هب و هدوزفا ییاتسور یاه طیحم رد
 و هوک و تشد نوچ فلتخم یاه طیحم هب هجوت اب تسا اتسور و تاهد شیادیپ لماوع رگید زا ییایفارغج تیعقوم
 هدرتسگ تروص هب عمجت زکارم و اه ناسنا بلج بجوم دوخ یتایح طیارش تبسن هب کی ره هوکنایم ای و هیاپهوک
 دشر دهدن ار نآ شرتسگ ناکما ییایفارغج تیعقوم یلو دشاب بولطم بآ رگا یتح هک ییاج ات دندرگ یم دودحم ای
 ییاتسور یاه هاگتنوکس بیکرت و تفاب و یرامعم رد .(6٩98 ،نایدنمجرا)دوش یم فقوتم یتح ای لطاب هد یکیزیف
 ،رجآ ًااتدمع رگنس ییاتسور نکسم رد هدافتسا دروم حلاصم هزورما .دننک یم افیا ار یرثؤم شقن ییایفارغج لماوع
 یاهانب و دوش یم هدافتسا تناریا ،بلح ،بوچ زا زین اه ماب ششوپ و یدنبرس رد و تسا نهآ و ینامیس كولب
 زاب ناویا هب اه قاتا رد میمرت لباق یمیدق یاهانب رد .دنتسه دنلب یسرک و نیمز حطس زا رتالاب ًاالومعم ینوکسم
 یاه هرجنپ اب ییاه ییاریذپ ناویا یاج هب زاسون یاهانب رد هک یلاح رد .دنشاب یم ناویا یاراد اه هناخ و دوش یم
 هک یلاح رد هدش ازجم رد و راوید هلیسو هب هناخزپشآ یاضف میمرت لباق یاهانب رد دوش یم هدید هشیش و یموینیمولآ
 ،بآ هاچ رب هوالع هناخ ره رد .تسا هدش هتخاس راوید و برد نودب و زاب هناخزپشآ یاضف زاسون یاهانب رد
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 یاهانب رد یتشادهب سیورس .تسا مه هیبش اه هناخ ماب .دراد دوجو زین رویط و ماد و جنرب رابنا ناونع هب ییاه لحم
 هناخ یاضف لخاد رد زاسون یاهانب رد هک یلاح رد دراد دوجو یگدنز لحم زا رود ای و هناخ زا جراخ رد ،یمیدق
 هتفرگ رظن رد ینامیس كولب راوید هژیو هب و نیچرپ اب طایح ،ینوکسم یاهدحاو هیلک یارب ًاابیرقت هزورما .دراد دوجو
 دورو .تسا رتشیب دنراد رهش هب یرتمک هلصاف ییایفارغج رظن زا هک ییاهاتسور رد نویسازینردم نیا .دوش یم
 ببس رهش هب کیدزن یاهاتسور نیا رد صوصخ هب هنابش تحارتسا تهج نکاسم زا هدافتسا یارب نارگشدرگ
 نانآ لیم قباطم و دشاب نآ زا ناگدننک هدافتسا تیاضر بسک تهج رد ییاتسور نکسم تخاس هقئاذ هک ددرگ یم
 ییاتسور نکاسم تالوحت یسررب رد یلک روط هب هک دومن ناونع ناوت یم هدش رکذ تاحیضوت اب نیاربانب ؛دریگ لکش
 :دراد رارق دیکأت و هجوتدروم ار ریز یاه هبنج
 (نآ دننام و هچغاب ،تایح یاضف دننام) دازآ یاهاضف لکش و انب یلک تعسو رد لوحت .8

 یلحم و یموب طیحم اب حلاصم و وگلا طابترا و تخاس هویش رد لوحت .3

 یربراک فلتخم دراوم ساسا رب یدنب اضف و تعسو رد لوحت .9

 اه نآ یاهدرکراک و اه قاتا دادعت رد لوحت .1

 انب تاقبط دادعت ای عافترا رد لوحت .0

 (نآ دننام و نادیم ،رباعم هکبش دننام) یمومع یاهاضف هب تبسن نآ تیعضو و انب یریگرارق ی هوحن رد لوحت .0

 ی هیلوا لوصا هب تبسن نآ یرادیاپان و نکسم یدرکلمع تارییغت داجیا ثعاب قوف لماوع زا کیره رد لوحت
 یلصا تفاب دوش یرادیاپان راچد اتسور (نکسم) تفاب یلصا رصنع یتقو ساسا نیمه رب .ددرگ یم اه نآ یریگ لکش
 ،اه تیلاعف یداصتقا سایقم دوبن و درخ یاهزادنا سپ هب ءاکتا ،یدارفنا زاسو تخاس اما ؛دزاس یم دوخ زا رثأتم ار اتسور
 یاه نامتخاس هژیو هب ،نامتخاس دیلوت رب یفرژ راثآ ،اه تمیق یمومع حطس شیازفا دننام یداصتقا نالک تارییغت

 .(1198 ،مدقم یرغصا)دراذگ یم یاجرب ینوکسم
 هیلوا یاهزاین زا یخرب هک تسا بسانم ینکسم نتفای لابند هب ،شمارآ هب ندیسر یارب هراومه ناسنا رگید ییوس زا

 ار تعیبط لباقم رد تسیز طیارش هصالخ و یوج طیارش ربارب رد تظافح ،تحارتسا ،باوخ :نوچمه ،درف ای راوناخ
 لابند هب اهنت وا و هدرک رییغت زین ناسنا یاه هتساوخ و اهزاین ،طیارش رییغت اب رورم  هب .(8198 ،یباختنا ریما)دنک نیمأت
 یاضف ،بسانم نکسم .دزاس هدروآرب ار شیاهزاین هک تسا بسانم نکسم نتفای لابند هب هکلب تسین هانپرس کی نتشاد
 و هیوهت ،یفاک ییانشور ،یاهزاس ماود و یرادیاپ ،تینما ،بسانم یسرتسد ،شیاسآ هک تسا یبسانم یتنوکس

 سرتسد لباق و بسانم ناکم ،ملاس تسیز طیحم ،شزومآ و تشادهب ،یناسر بآ لیبق زا بسانم هیلوا یاه تخاسریز
 (یگیاسمه طباور و)یقفا طابترا(هداوناخ یاضعا نیب طباور ،تیوقت و دشر هنیمز نینچمه هیلوا تالیهست و راک رظنزا

 یوس (٩098 ،نزاب (دشاب راوناخ یلام ناوت اب بسانتم همه زا رت مهم و دروآ مهارف شنانکاس یارب ار (یدومع طابترا
 نکسم عقاو رد زا راشرس هک هزورما یناسنا عماوج یارب و دنراد یناور هبنج زین نکسم یاهدرکراک زا یشخب رگید
 فرص یکیزیف هانپرس (1198 ،ینیرحب(.دشاب شمارآ لحم و نمآم دیاب تسا یناور یاه سرتسا :کی زا شیب یزیچ
 ًااتبسن فرصت قح دیاب و دوش یم لماش ناسنا نتسیز رتهب یارب ار مزال یمومع تالیهست و تامدخ هیلک و تسا

 (9198 ،یمارهب)دشاب مهارف هدننک هدافتسا یارب نئمطم و ینالوط
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 ییاتسور نکسم تالوحت رد رثؤم لماوع
 رد لوحت ریخا یاه لاس رد تالوحت نیا نیرت مهم دیاش دنشاب لیخد دنناوت یم یفلتخم لماوع نکسم تالوحت رد
 نوناق عیرست و یداصتقا بسانمان طیارش و ییاتسور نکسم کی رد نکاس دارفا دادعت رد رییغت نینچمه و راوناخ دعب
 و درکلمع نکسم یرهاظ لکش رییغت رب هوالع ات تسا هدش ببس رما نیا .تسا هدوب ینوکسم دحاو رد ثرا
 اهاضف زا یخرب و هتفرگ دوخ هب یدیدج درکراک اهاضف زا یضعب هک بیترت نیدب .دوش نوگرگد اهاضف تحاسم
 ییاتسور نکسم تالوحت رب راذگریثأت للع زا یخرب ریسفت هب راصتخا هب همادا رد .دنا هداد تسد زا ار دوخ درکراک
 .میزادرپ یم
 یطیحم یاه تیدودحم-8
 لکش نکسم رد لوحت ی هناگ شش عاونا زا کیره هک ددرگ یم ببس یطیحم یاه تیدودحم دراوم زا یرایسب رد
 ریگیپ و رمتسم زیتس زا تیاکح یطیحم تیدودحم اب طابترا رد ییاتسور نکسم فلتخم یاه هرهچ ینوگرگد .دریگ
 یرادهگن تهج رد شالت ییاج رد رگا لاثم  ناونع  هب دراد دوخ فارطا راگزاسان تعیبط اب ییاتسور کچوک عماوج
 زیرگ یارب روشک لامش رد ،تس یناتسبات هاگهانپ نیرتهب فرژ یاه نیمزریز ای و دشاب اوه رد دوجوم تبوطر كدنا
 یریوک و ریسمرگ قطانم .دنزاس یم نیمز حطس زا رتالاب رتم 3 ات یبوچ یاه هیاپ یور ار اه هناخ نیمز تبوطر زا
 .دننک یم لیدعت ار امرگ اه هرجنپ لباقم رد یرجآ یاه هکبش اب و دنشک یم نورد هب ار داب دننک یم راهم ار باتفآ
 دازهب)تسا یریوک ی هتفای لماکت ینوکسم تفاب یایوگ ...و اهریگداب ،دنلب یاهراوید ،کیراب یاه هچوک نینچمه
 .(9٩98 ،بسن
 دوش ماغدا ینوکسم دحاو ثادحا یارب حطس دحاو دوبمک اب رگا یطیحم یاه تیدودحم نیا یطیارش نینچ رد
 رد هک دروآ دهاوخ دوجو هب ...و اه یربراک ماغدا و اه یگیاسمه ،تاقبط دادعت ،عافترا ،انب یلک تعسو رد ار یتالوحت
 دومن اه تیدودحم نیا اه نیمز ندش کچوک اب تسا راذگریثأت زین دارفا یعامتجا و یداصتقا طباور رب نآ هجیتن
 چیپ رد چیپ یاه نالاد ای و دروآ دوجو هب قرش و بونج هب ور یناتسمز یاه قاتا ناوت یمن رگید دنک یم ادیپ یرتشیب
  .(0098 ،زورفهب)تخاس اوه دنت نایرج یارب

 داصتقا -3
 زاسون طیحم کی تخاس و داجیا قیرط زا یگدنز یارب بسانم طیارش ندروآ دوجو هب یارب ناییاتسور لیامت
 لیامش و لکش هک دیدرگ ببس لیامت نیا زا یشان یاه هنیزه لیمحت رگید فرط زا و فرط کی زا نکسم صوصخب
 انب یلک تعسو رب میقتسم روط هب ار دوخ تارثا هم یا هنوگ هب دریگ رارق قوف هدننکدودحم طیارش عبات ییاتسور نکسم
 رثا انب یریگرارق هوحن رب یتح و اه نآ یاهدرکراک و اه قاتا دادعت نینچمه و یموب طیحم اب بسانتمریغ حلاصم و
 هیهت حلاصم هک ینامز ات دنک یم کمک اه هژورپ هنیزه ندرب الاب هب حلاصم تمیق دش هراشا هک روط نامه .دراذگ یم
 نکسم طابترا عطق و ییاتسور نکسم یساسا تالوحت زا عنام ناوت یمن دیاین تسد هب نازرا ناییاتسور یارب هدش
 .(3٩98 ،فیئازخ یقوثو و یدزی یلپاپ)دیدرگ نردم و یتنس یدرکراک
 یدنب هدر اب ناییاتسور یاه هناخ فلتخم لاکشا رد ناوت یم یلک بلاق کی رد ار نکسم لکش رد راکشآ تالوحت نیا
 و نیمز نازیم هب ًااتدمع هک نانآ یعامتجا هاگیاج هب هتسب ییاتسور فلتخم راشقا یاه هناخ .درک هدهاشم یعامتجا
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 تسا یعیبط دراد یعونتم و نوگانوگ لاکشا تسا طوبرم یداصتقا یاه تیلاعف رد لالقتسا هجرد زین و كالما
 هتفر نیب زا نآ ییاراکان لیلد هب هزورما دش هراشا نآ هب 9-3-3 شخب رد هک نکسم یداصتقا یاهدرکراک زا یرایسب
 هب لصتم یاهاضف ای اه هناخ لخاد رد تالوصحم ندرک رابنا تاطابترا و یلیدبت عیانص داجیا لیلد هب هزورما .تسا

 نآ عبت هب زین نکسم لکش رد لیلد نیمه هب تسا هتفر نیب زا دش یم بوسحم نآ زا یئزج هک ییاتسور یاه هناخ
 یتسیاب قوف لماوع رب هوالع دنریگ یم دوخ هب یا هبورخم درکراک اه ناکم نیا یدراوم رد ای دیآ یم دوجو هب تارییغت
 یاهزاین تارییغت نیا بقاعتم تفرگ رظن رد نکسم تالوحت رد زین ار رتهب یگدنز هب ناییاتسور یعیبط لیامت

 ای و اه نآ زا یضعب فذح ای و یتامدخ یاهاضف یخرب رد رییغت هک دنک یم ادیپ روهظ هرمزور یگدنز رد یدیدج
  .(3٩98 ،دازکاپ)دنا هلمج نآ زا هزات یداصتقا یاه تیلاعف اب بسانتم رگید یرصانع داجیا

 گنهرف -9
 دبلاک نآ رییغت اب و هتشاد ناییاتسور یتنس نکسم یوگلا رب ناهن ای راکشآ یریثأت یگنهرف و یعامتجا لوحت ره
 یرشب راک و هزاس زا یتوافتم یحیرشت و یراتفر لاکشا ی هدنهد میمعت اه گنهرف) دزاس یم نوگرگد زین ار نکسم
 رد دشاب هتشاد قفاوت دیدج گنهرف اب یتسیاب هدش سابتقا عوضوم دشاب نیب رد یگنهرف سابتقا هک اجک ره دنتسه
-(دنتسه توافتم ًاالماک یوگلا ود یتح دراوم یضعب رد و دشاب هتشادن یزاسمه مهاب دیدجو میدق تروص نیا ریغ
 .(0198 ،دازکاپ)
 طباور رد رییغت و یگنهرف تایصوصخ زا کی ره رد ینوگرگد ،ییاتسور نکسم یوگلا یزاس هنیهب تهج رد
 عوضوم نیا اهوگلا داهنشیپ و طباوض هئارا رد رگا رگید یترابع هب .دریگ رارق شاکنک دروم هژیو روط هب دیاب یعامتجا
 یاهاتسور رد لاثم روط هب .تشاد دهاوخ رت بسانم یدرکلمع ،ییاتسور ینوکسم یانب ددرگ ظاحل عوضوم نیا ظاحل
 یاج دوخ رد ار دارفا یگدنز زا یمهم شخب رالت مان هب یمومع همین_ یصوصخ همین ییاضف نالیگ بوطرم و لدتعم
 و تفر ناکما شرتسگ هطساو هب اهاتسور هب هبیرغ دارفا دورو و اه هار هعسوت رطاخ هب ریخا ههد دنچ رد هک دهد یم
 زا یا هدرپ هزورما .رالت روصحم همین یاضف یولج رد هکنانچ .تسا هتفای یتارییغت اضف نیا ،ییاتسور طاقن هب دمآ

 یزاین نینچ ًااقباس ،اهاتسور رد یگداوناخ یگتسبمه لیلد هب هک تسا یلاح رد نیا .دننک یم بصن هچراپ سنج
 دارفا ربارب رد یگدیشوپ تیاعر هب یدنبیاپ ،باجح نیا ندش هدوزفا لیالد نیرت مهم زا یکی .تسا هدش یمن ساسحا
 یزاسهب و ثادحا باتش رپ گنهآ اب و قطانم هیلک رد ددرت تلوهس رب انب نونکا هک تساتسور رد یموبریغ و هناگیب
 یمومع یاه ناکم نیب یرصب راصح نادقف لیلد هب تسا هدش ییاتسور راوناخ تینما مدع ساسحا بجوم اه هار
 یتسیز یاضف نیا هب اتسور رباعم زا میقتسم دید ،نالیگ ییاتسور یاهانب راتخاس رد هناخ رالت و اتسور یاهرذگ دننام
 یخرب ،یگدنز و تنوکس یاه هویش رد رییغت و یگنهرف و یعامتجا تالوحت و رییغت یپ رد .دراد دوجو هداوناخ مهم
 ینوکسم هطوحم یاهاضف زا جیردت هب و هدوب هیلوا ییاراک دقاف نامز رورم هب ییاتسور ینوکسم یاه هطوحم یاهاضف

 تسا تیمها زئاح هچنآ .اه هناخ مرگ ای و نان تخپ رونت لثم دنا هتشاد یداصتقا دربراک زین یخرب هک دنا هدش فذح
 رد هک تسا یگنهرف و یعامتجا تالوحت اب ییاتسور یاهانب یدبلاک تارییغت سناجت مدع ای سناجت تسا هژیو
 هب یتالضعم ،اتسور ره دنم هدعاق یراتفر ماظن و یعامتجا یاه شزرا اب نکسم یوگلا تالوحت قباطت مدع تروص
 رب ینتبم دیاب انب درکراک لداعت ظفح اذل .تسا هیامرس فالتا و یژرنا نتفر رده نآ نیرتمک هک دیآ یم راب
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 دیاب لماع نیا تیمها ،ییاتسور نکسم یریگ لکش رد و هدوب یگنهرف تارییغت و یعامتجا ماظن یاه ینوگرگد
 هک تسا دقتعم لاه دراودا لاثم ناونع هب دوش هدیشک شلاچ هب ینوکسم یانب رب نآ تاریثأت و دریگ رارق رظندروم
 نشور هناخزپشآ ی هزادنا هب یناکم چیه رد گنهرف اب روط نیمه دارفا تیصخش اب تباث یامیس یاراد یاضف طابترا)
 (3198 ،یمهفت)(تسین حضاو و
 .دنناد یم دیدج یاه هناخ تاموزلم زا ار (نپوا) زاب هناخزپشآ ،ینیشنرهش زا دیلقت هب اتسور دارفا زا یرایسب هزورما

 یحارط رد ار زاب هناخزپشآ زا ییاه هنوگ ناوت یم ،اتسور نانکاس هنازور یاهراتفر و یگدنز عون هب شرگن اب هکنآ لاح
 .دشابن ریاغم مدرم یتنس گنهرف اب هک دناجنگ ینوکسم یاهدحاو
 .تسا لوحت یتح و رییغت راچد نامز رتسب رد دوخ یدوجو تیهام لیلد هب هعماج ره یگنهرف و یعامتجا راتخاس
 بقاعتم هک تسا یعیبط یرما ،یعامتجا یاهراجنه ینوگرگد یپ رد ،اهاتسور نکسم رد تالوحت هدهاشم ناس نیدب
 هرالکی هب ندمت هک اجنآ زا .تسا هدمآ دوجو هب یتالوحت نآ یرامعم و دبلاک رد صوصخ هب و اتسور یامیس رد نآ
 نیا موادت دنمزاین و تسا یندم تایح یلجت لحم ،یتسیز دبلاک نیاربانب ؛تس یجیردت نآ روهظ و هتسویپن عوقو هب

 هعماج رد بسانم یگدنز یارب هزورما هک دنا هدرک لوحتم ییاتسور نکسم رد ار یدیدج یاهزاین تالوحت نیا تایح
 هب ینونک نامز رد نکسم تخاس یارب طباوض هئارا رد هچنانچ .میتسه اهزاین نیا هب ییوگخساپ زا ریزگان ییاتسور
 زا ییاتسور نکسم ددرگ لوذبم یفاک هجوت تساهاتسور یعامتجا لوحت زا هتفرگرب هک یگدنز دیدج یاه هتساوخ
  .(1٩98 ،نولوت)ددرگ یم دنم هرهب بسانم ییاراک
 یژولونکت -1
 تنرتنیا قیرط زا ریواصت تفایرد و لاقتنا اه نآ نیرت مهم هک یرادید طابترا لیاسو و یژولونکت شرتسگ و دورو
 هب .دنتسه تسا راذگریثأت نکسم رد هک اتسور رد یگنهرف تالوحت لیالد نیرت هدمع زا .دنشاب یم نویزیولت و لیابوم
 یاهدرادناتسا تیاعر هب مازلا و نیون یاه شور و دیدج حلاصم زا هدافتسا ناکما و ییاتسور یاه هار هعسوت لیلد
 و حلاصم و هدیدرگ لوحتم زین یزاس نامتخاس یاه هویش ،هلزلز ربارب رد انب تمواقم دننامه اهاتسور رد انب تخاس
 حلاصم زا یریگ هرهب ثیح زا تارییغت هنوگ نیا تسا هدش یتالوحت راچد یموب یتنس یاه نامتخاس ییارجا تایئزج
 اب دیدج حلاصم یدیلقت ندرک نیزگیاج و دریگ تروص یرتشیب تقد اب دیاب اه نآ تبثم تایصوصخ و یا هقطنم
 زا یشوپ مشچ و یموب حلاصم فذح اب یرگدیلقت هدیدپ هنافسأتم دراوم رتشیب رد تسین بسانم یتنس یموب حلاصم
 هدش رادروخرب یدایز تالوحت زا ینونک نامز رد تخاس یژولونکت .تسا هدوب هارمه نآ تبثم هوجو یریگراک هب
 صوصخ نیا رد و هتشادرب وراشیپ زا ار هتشذگ نامز یکینکت یاه تیدودحم دویق نکسم تخاس یارب و تسا
 یوگلا زا دیلقت عوضوم نیا رب یهاگآ اب تسا هداد اتسور رد نکسم ناگدنزاس و ناحارط هب ار یرتشیب لمع یدازآ
 نکسم یوگلا حرط یارب مزال لماوع هکنآ لیلد هب و تسین اتسور نانکاس یاهزاین هب بسانم خساپ یرهش نکسم
 مدع تیاهن رد و تسین رادروخرب بسانم یرو هرهب زا ییاتسور یاه نکسم هنوگ  نیا ،دریگ یمن رارق یبایزرا دروم
 ییادز تنس هناخ نورد و اهدرکراک ،مرف زا فلتخم لاکشا هب یژولونکت)دراد لابند هب ار اتسور نانکاس تیاضر
 .(0198 ،یفیلخ)(دنک یم
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 قیقحت یرظن بوچراهچ :1 هرامش رادومن

Source: Research findings (2018) 

  هعلاطم دروم هدودحم
 99 و هجرد 09 رد ناتسا نیا .تسا عبرم رتمولیک 88٩18 تحاسم اب روشک یلامش یاه ناتسا زا یکی نالیگ ناتسا
 زا یقرش لوط هقیقد 09 و هجرد 60 ات هقیقد 39 و هجرد 11 و یلامش ضرع هقیقد ٩3 و هجرد 19 ات هقیقد
 80 ،شخب 91 ،ناتسرهش 08 یاراد نالیگ ناتسا ،3198 لاس یروشک تامیسقت ساسا رب .تسا هتفرگرارق راهنلا فصن

 199 و هنکس یاراد یدابآ ٩003) یدابآ 0633 یاراد 0398 لاس رد نینچمه ناتسا نیا .تسا ناتسهد 368 و رهش
 هک دندرک یم یگدنز یفلتخم ماوقا ،نالیگ ناتسا رد .(3٩98 ،یدمحم روپ لالد)تسا  هدوب (هنکس زا یلاخ یدابآ
 طاقن ریاس اب ناتسا نیا نیب ریخا نرق عیسو تاطابترا و اه ترجاهم ،یسایس ،یخیرات ،یعیبط لماوع رثا رب هزورما
 :زا دنا ترابع ماوقا نیا .دوش یمن هدهاشم ماوقا یضعب زا ینادنچ رثا ،روشک

 لیگ .8
 ملید .3
 اهسوداک .9
 اهدام .1
 (اه نیپساک) اهساک .0
 .(1٩98 ،تواکذ)اه کیبرود .0
 هتشر .دنک یم رییغت رتمولیک 068 ات 03 زا ،نآ یانهپ و رتمولیک 093 ،یرواخ بونج هب یرتخاب لامش زا نآ یازارد
 زا زج هقطنم نیا و هدش هدیشک نالیگ بونج و رتخاب رد یراوید دننامه ،رتم 6669 طسوتم عافترا اب زربلا یاه هوک
 زا قیوح شخب رد) رزخ یایرد زا هوک هلصاف نیرتمک .درادن ناریا تالف هب یرگید هسوش هار ،لیجنم هرد هار
 (نیوزق -تشر هداج ریسم ،مشاه هداز ماما رد) ایرد زا نآ هلصاف نیرتشیب و رتمولیک 9 هب کیدزن (شلات ناتسرهش
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 و رزخ یایرد هب لامش زا ،ناتسا نیا .تسا رادروخرب یلحاس راون رتمولیک 669 زا و تسا رتمولیک 60 دودح
 ناردنزام ناتسا هب قرش زا و نیوزق و ناجنز ناتسا هب بونج زا ،لیبدرا ناتسا هب برغ زا ،ناجیابرذآ یروهمج
 ناتسا یاه ناتسرهش .تسا ناتسرهش 08 یاراد نالیگ ناتسا ،یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب .ددرگ یم دودحم
 ـ رسدور ـ رابدور ـ رهشناوضر ـ تشر ـ شلات ـ یلزنا ردنب ـ شلما ـ هیفرشا هناتسآ ـ اراتسآ :زا دنا ترابع نالیگ
  .(3٩98 ،تواکذ)لاسام ـ دورگنل ـ ناجیهال ـ نموف ـ ارس هعموص ـ تفش ـ لکهایس

 
 یروشک تامیسقت رد نالیگ ناتسا هشقن -1 هشقن

 1398 :ناگدنراگن :عبنم

 رد نآ رد اه یدابآ هک تسا یا هنوگ هب نآ یزکرم هگلج هژیو هب نالیگ ناتسا ییاتسور طاقن رد تیعمج یگدنکارپ
 اه نآ هب هیلوا تامدخ هضرع هک دنا هدش عقاو اهرهش هب تبسن ناسآ و لهس طابترا رد و مه هب تبسن یرتمک لصاوف
 و رهش کی ،ناتسا تحاسم زا عبرم رتمولیک 1٩1 ره رد یحطس هسیاقم کی رد .دریذپ یم ماجنا ناسآ یا هنوگ هب زین
 ،عبرم رتمولیک 3399 ره رد روشک لک رد هک یلاح رد .(9٩98 ،یئاجر)دراد دوجو اتسور کی ،عبرم رتمولیک 0 ره رد
 هب ار نالیگ رد تیعمج رارقتسا زکارم یگدرشف رما نیا .دراد دوجو اتسور کی ،عبرم رتمولیک 03 ره رد و رهش کی

 تیعمجرپ و اهرهش یبسن ندوب تیعمج مک ،نالیگ رد تیعمج رارقتسا هوحن یگژیو نیرتمهم .دهد یم ناشن یبوخ
 روشک زا رت نییاپ نالیگ ناتسا رد ینیشنرهش تبسن ،تیعمج رارقتسا یگنوگچ عبت هب اذل .تسا اهاتسور یبسن ندوب
 رد عبرم رتمولیک 3/3٩38 تحاسم اب :تشر ناتسرهش .دراد ییاتسور هرهچ ،تیعمج رارقتسا رظن زا هکیروطب .تسا
 ناتسرهش هب بونج زا ،یلزنا ردنب ناتسرهش و رزخ یایرد هب لامش زا تشر ،تسا هدش عقاو نالیگ ناتسا زکرم
 هب برغ زا و لکهایس و ناجیهال ،هیفرشا هناتسآ و لکهایس و ناجیهال ،هیفرشا هناتسآ ناتسرهش هب قرش زا ،رابدور
 یاراد تشر ناتسرهش یرادا تامیسقت نیرخآ قبط .دوش یم دودحم یلزنا ردنب و ارس هعموص و تفش یاه ناتسرهش
 ،رگنس ،(ناتسرهش زکرم) تشر یرهش هطقن 0 ،ءاشن تشل و ناهفصچوک ،رگنس ،راجیبکشخ ،مامخ ،یزکرم ،شخب 0
 ،هناخراپاچ ،رس هتک ،ماکوچ ،ناکال ،ناخیسپ ،رازابریپ ،هموح ناتسهد 18 ،مامخ ،راجیبکشخ ،ءاشن تشل ،ناهفصچوک
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 نیا ءزج رانک ابیز دابآ یلع ،هدنریج ،هشفگ ،رسرانک ،ناملول هنبسلب ،دابآ مالسا ،ناوارس ،رگنس ،هدنکب یجاح ،رشون
 .(1098 ،رگرز)دشاب یم یدابآ 033 یاراد تشر زکرم نینچمه .دنشاب یم تامیسقت

 
 نالیگ ناتسا یسایس تامیسقت -2 هشقن

 https://www.gilan.ir :عبنم

  نآ  میدق  مان  تسا  فورعم رگنس  مان  هب زورما  هک  یا هقطنم .دراد رارق تشر رهش یرتمولیک 08 رد رگنس ناتسرهش
 ، تشاد رتشیب  یتعسو  نیا رب  قباس  هک  مشاه هداز ماما و  ناوارس ، یجاقاش : لماش  یلعف رگنس  شخب  تسا  هدوب  مدهوک
  هدمآ  شترا  ییایفارغج  گنهرف رد . تسا  هداتفا  هاوفا زا  مان  نیا و  تسا حرطم  یخیرات  مسا  کی  ناونع  هب  نونکا  مدهوک
  نیفرط  تشر  بونج رد  ناتسهد  نیا . تسا  تشر  ناتسرهش  یزکرم شخب  یاه ناتسهد زا  یکی  مان  تامدهک و رگنس»
 و  گرزب هد 61 زا  ناتسهد  نیا ... تسا رازاب  هبنشود  ی هبصق  ناتسهد زکرم و  هدش  عقاو  نارهت هب  تشر  ی هسوش
 و یلعف  مدهوک  شخب  لماش  هک داد یم  لیکشت ار  یلقتسم  تراما  هتشذگ راگزور رد  مدهوک . هدش  لیکشت  کچوک
 .دش یم  لماش ار  تشاد  همادا لیجنم ات  هکوگ زا  هک دوردیفس  ی هرد رگید  ترابع  هب ای دابآ  تمحر و رابدور  یحاون
  هدنازوس  یرمق  یرجه 611 لاس  هب  یشیپ  هیب دمحم  ناطلس  یاهورین  تسد  هب  هک دوب  مدهوک  باروگ  هیحان  نیا زکرم
 ـ دابآ  مالسا  ناتسهد ؛ یاه مان  هب  ناتسهد  هس و  شخب زکرم  ناونع  هب رگنس  مان  هب رهش  کی زا یلعف رگنس  شخب .دش
 . (8198 ،نایدرمز)تسا  هدش  لیکشت رگنس  ناتسهد ـ  ناوارس  ناتسهد
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  اهناتسهد کیکفت هب رگنس شخب -3 هشقن

 ٩398 :ناگدنراگن :عبنم

 ضرع هجرد ٩9 08 ات ٩9 86 و یقرش لوط 31 ٩1 ات 31 19 ییایفارغج تاصتخم رد تشر ناتسرهش رگنس شخب
 ،هیفرشا  هناتسآ ناتسرهش هب قرش لامش فرط زا ،ناهفصچوک شخب هب لامش فرط زا رگنس شخب .دراد رارق یلامش
 تاکولب و دابآ تمحر شخب هب قرش بونج و بونج فرط زا یزکرم شخب هب برغ و برغ لامش فرط زا

 رگنس شخب یاهاتسور رثکا .دوش یم دودحم ناجیهال و لکهایس ناتسرهش هب قرش فرط زا ،رابدور ناتسرهش
 0030 و تیعمج رفن 300٩8 یاراد شخب نیا یاهاتسور .دنراد رارق نالیگ یا هگلج شخب رد تشر ناتسرهش
 اتسور 08 ،دادعت نیا زا هک ؛تسا اتسور 61 و (ناوارس و دابآ مالسا ،رگنس) ناتسهد 9 رب لمتشم هک دنتسه راوناخ
 .دنراد تیعمج رفن 331 ریز اتسور 38 ینعی یقبام و رفن 333 ات 660 نیب اتسور 98 و رفن 6668 یالاب
 قیقحت یاههتفای
 یاهژیو یدبلاک و درف هبرصحنم تیوه یاراد ،نآ رب مکاح ییاوه و بآ طیارش هب هجوت اب ناریا رد ییاتسور نکاسم
 تخاس رد (...و یعامتجا ،یدیلوت -یداصتقا) یناسنا فلتخم یاهزاین هب ییوگخساپ و ندوب یدرکراک دنچ .تسا
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 اهالاک ،ناسنا لاقتناو لقن ،شوررد ینوگرگد ،تیعمج شیازفا .تسا هدوب هجوتدروم رایسب هتشذگرد ییاتسور نکاسم
 و مک ،نکسم یربراک رییغت نیب نیارد .تسا هدش اهاتسور یدبلاک و یربراک رییغت هب رجنم رگید روما زا یرایسب و
 رد نیاربانب ؛تسا هدیدرگ نآ نالوئسم و ناییاتسور یارب یساسا یا هلئسم ...و تالیهست و تامدخ دوجو ،نآ فیک
 ههجاوم نآ اب زین فلتخم یاهروشک و عماوج و تسا یناهج رما کی ،نآ رد تارییغت و نکسم هلئسم رضاح لاح
 زا و (Lynch, 2005) تسا بسانم هانپرس نتشادن و ینامناخیب یساسا تالکشم زا یکی .(Lang, 2007) دنتسه
 تسا هدش نکسم رما لئاسم رب دیزم زین ییاتسور نکسم نییاپ تیفیک هعسوت  لاح رد یاهروشک رد رگید یوس
(Pakzad, 2007) یمومع تالیهست و تامدخ یمامت و تسین یکیزیف هانپرس هب هجوت هافر :هزورما ،نآ هب هجوت و 
 نییبت ،هعسوت و بسانت ،ریخا یاه لاس رد ساسا نیا رب .(Saeedi, 1994) دوشیم لماش نتسیز رتهب یارب ار مزال
 و حوضو عقاورد (Sirtipipour, 2011) تسا هتفرگرارق ثحب و هجوتدروم زین ییاتسور نکسم داعبا و هاگیاج
 رصانع هعومجم رد نآ بلاغ شقن هب هک دنک یم ادیپ یرتینیع دومن یماگنه اهاتسور رد نکسم شقن تیمها
 رگنایب نآ تفاب و تخاس و رارقتسا هوحن ،ییاضف نامزاس نینچمه .دوش هجوت ییاتسور یاهتفاب هدنهد لیکشت
 .(0198 ،روپ یپیترس) تسا ییاتسور هعماج رب مکاح یاهراجنه و اهتنس ،داصتقا ریثأت و طیحم زا هدافتسا تیفیک

 مدع هک دیآیم دوجو هب یتالکشم و لئاسم ،دنا هدش عقاو تلفغ و یهجوتیب دروم اهاتسور هک یقطانم رد ًاالومعم
 یاهیئاسران شیادیپ بجوم رما نیا و ددرگیم تالکشم نیا ندش لحنیال و داح هب رجنم ،نآ هب یگدیسر و هجوت
 زادنامشچ ناونع هب ییاتسور یاه هاگتنوکس عقاورد .تسا هدیدرگ اهاتسور رد تنوکس همادا و تسیز یارب ناوارف
 و رییغت راچد ینوریب و ینورد یاهورین و لماوع زا یریذپریثأت اب هک ،هدوب طیحم و ناسنا نیب لماعت لصاح یگنهرف
 و نکسم هب تبسن یهجوتیب ،اهاتسور ندومن اهر و نتفرگ هدیدان و هدش دوخ ییاضف و یدبلاک تفاب رد تالوحت
 ،یعامتجا لداعت ندز مهرب بجوم هکلب ،روشک تیعمج زا یهجوتلباق شخب شیاسآ بلس ثعاب اهنت هن ،اه نآ تفاب
 نیمه هب .(8٩98 ،نایرامعم) تسا روشک یهاگتنوکس ماظن رد یناماسبان زورب نآ بقاعتم و قطانم یدبلاک یداصتقا
 ریخا لاس دنچ رد ییاتسور نانکاس یارب بولطم یوگلا و بسانم نکسم رما رد یراذگتسایس و یزیرهمانرب لیلد
 روشک ییاتسور نکسم هعسوت و لوحت ریسم رد ییاه شالت هچرگا .تسا هدش ییاتسور نازیرهمانرب یاههغدغد زا

 هجوت تیولوا نانچمه ،اتسور رد دوجوم لئاسم نتفای همادا و تالکشم یضعب ندشن لح لیلد هب اما ،هتفرگ تروص
 ،نکسم تیعضو تخانش مهم یاه هار زا یکی (1198 ،روپ یندم) دراد رارق ردص رد ییاتسور هعسوت یاههمانرب هب
 طیارش هب هجوت اب اتسور فلتخم یاهتفاب رد یطیحم تیفیک زا ییاتسور نینکاس یدنمتیاضر زا یهاگآ و هعلاطم
 ارجا ،مزال تراظن اب و هیهت هدش ریبدت شیپ زا یاه یزیر همانرب نآ ساسا رب ات .تسا نآ یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا

 نأش و زاین ،یطیحم تیعقوم ،طیارش اب بسانتم یهاگتنوکس نینچمه .ددرگ رما نیا رد لئاسم عفر بجوم هجیتنرد و
 یاه هیوگ و ینعم هفلؤم اب طبترم ینادیم تاعلاطم و اه همانشسرپ زا حرختسم جیاتن همادا رد .دروآ مهارف یناسنا یالاو
  .درک رظن راهظا هدش حرطم یاهشسرپ و اه هیضرف دروم رد ناوتب اه نآ لیلحت هلیسو هب ات هدیدرگ هئارا نآ اب طبترم
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 ینعم هفلؤم

 :(یموب یاهوگلا هب هجوت) 1 هیوگ
 .تسا یسرک زا هدافتسا هقبط کی یاهدحاو تخاس رد ناتسا نیا تبوطر هب هجوت اب نالیگ رد یموب نکسم یوگلا
 زین رالت زا هتشذگ رد هقبط ود یموب یاه هناخ رد و دوش یم هدافتسا راد بیش یاه فقس زا ناراب رپ قطانم رد نینچمه
 زا نانچمه دصرد 3/10 دیدج نکاسم تخاس رد رضاح لاح رد.دش یم هدافتسا لاس مرگ لصف رد هدافتسا تهج
 یدورو رد زاب ناویا زین دصرد 1/18 و دنا هدرک فذح نکسم تخاس رد ار دراوم ریاس و دننک یم هدافتسا یسرک
 .تسا بسانم لاس مرگ لصف رد هدافتسا یارب هک دننک یم هدافتسا نامتخاس

 دیدج نکسم تخاس رد یموب یاهوگلا هب هجوت-1 لودج
 (نیمز کیدزن ات فقس زا رادبیش تمسق) نکاف رالت رادبیش ماب شدرگ مالغ یدورو رد زاب ناویا نتفرگ رظن رد یسرک یور نامتخاس یریگرارق حرش
 88 ٩ ٩8 3 668 663 دادعت

 309 3 101 003 1018 3010 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 کیکفت هب یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 ساسارب ،دنا هتشاد رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور
 هب هجوت هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ
 ،نکسم تیفیک نازیم ساسارب ،دهد یم ناشن اه یسررب .دشاب یم دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و یموب یاهوگلا
 تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج .تسا هدمآ تسد هب یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش رد یرادانعم هطبار
 هب هجوت نازیم ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب ،دشاب یم میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک
  .دنک یم ادیپ شیازفا مه یموب یاهوگلا

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،یموب یاهوگلا هب هجوت و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-2 لودج
 لک یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش 

 الاب طسوتم  مک 
 
  نکسم تیفیک

 168 (%93)13 (%18)38 (%10)80  مک
 608 (%69)01 (%60)0٩ (%63)69  طسوتم
 63 (%60)01 (%88)68 (%19)09 الاب

 119 188 168 038  لک
 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 ٩006  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش یور
 .دنک یم ینیب شیپ ار 61/6 یاتب بیرض اب یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش یرادانعم تروص هب نکسم تیفیک

 یموب یاهوگلا هب هجوت یور رب نکسم تیفیک تارثا-3 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 3806 ٩606 6106 1108 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ،هدوب رثؤم یموب یاهوگلا هب هجوت صخاش رد نکسم تیفیک ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 تسا هدش ییاتسور یاهراوناخ یگدنز رد یموب یاهوگلا هب هجوت موادت ثعاب نکسم تیفیک شیازفا نیاربانب
 :(یموب حلاصم) 2 هیوگ
 رد دوجوم یموب حلاصم زا هیلقن طیاسو هب یسرتسد مدع و بسانم یطابترا هار دوبن هب هجوت اب رود یاه هتشذگ رد
 اهرهش رد دوجوم و دیدج حلاصم زا ییابیز و یتحار تهج هب هزورما یلو دش یم هدافتسا تخاس تهج لحم ره
 تخاس یارب یموب حلاصم زا ریغ یحلاصم زا دصرد ٩/10 لیلد نیمه هب دوش یم هدافتسا نکسم تخاس تهج
 .دنا هدومن هدافتسا نکسم

 نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا-4 لودج
 ریاس لاگ فقس ششوپ نیچوراد راوید یلاگز راوید کهآ بآ دودنا لگ هاک دودنا هنب جاب یاپ حرش

 363 38 ٩0 3 38 ٩3 08 دادعت

 ٩010 009 1038 003 009 10٩ ٩01 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور کیکفت هب نکسم
 نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو مدع هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب ،دنا هتشاد
 اه یسررب .دشاب یم دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا هتسباو ریغتم
 نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش رد یرادانعم هطبار ،نکسم تیفیک نازیم ساسارب ،دهد یم ناشن
 ،دشاب یمن میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب یفنم زین هطبار نیا تهج .تسا هدماین تسد هب
 ادیپ شهاک نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا نازیم ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب
  .دنک یم

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-5 لودج
 
 

 لک نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش
 الاب طسوتم  مک 

 
  نکسم تیفیک

 168 (%98)18 (%8٩)1٩ (%08)08  مک

 608 (%31)1٩ (%03)61 (%13)09  طسوتم

 63 (%88)68 (%1٩)6٩ (%88)68 الاب

 119 138 668 638  لک

 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6906 3 -1606  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش یور
 یاتب بیرض اب نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش یرادانعم تروص هب نکسم تیفیک ،دهد یم ناشن

 .دنک یمن ینیب شیپ ار 0606
 یموب حلاصم زا هدافتسا هیوگ یور رب نکسم تیفیک تارثا-3 لودج

 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت

 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 3606 ٩606 0606 0106 0906
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 ینعم صخاش رد نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 هفلؤم نیاربانب و دوش یمن نکسم تخاس رد یموب حلاصم زا هدافتسا ثعاب نکسم تیفیک شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم
  .دهد یمن شیازفا ییاتسور یاهراوناخ یارب ار ینعم
 (یرهش یاهوگلا زا هدافتسا) 3 هیوگ
 تخاس رد بوچ یاج هب هک تسا نتب و گنس دوش یم هدافتسا دایز هک یحلاصم زا یکی دیدج نکسم تخاس رد
 دوش یم هدافتسا دیدج نکاسم تخاس رد هک یدراوم زا رگید یکی و دوش یم هدافتسا هعلاطم دروم هدودحم رد نکسم

 دوش یم هدافتسا روفو هب نکسم تخاس رد هک تسا یموب ریغ یگنس یاهامن نینچمه و تسا نکسم تاقاحلا فذح
 .تسا هدومن نوگرگد ار رگنس شخب یاهاتسور هرهچ و

 نکسم تخاس رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا -7 لودج
 یسرتسد فیعضت حرش

 یگیاسمه

 ریغ یگنس یاهامن
 یموب

 بیش شهاک
 فقس

 یازجا یاج هب نتب و گنس یریگ راک هب
 یبوچ

 تاقاحلا نتفر نیب زا
 نکسم

 هناخزپشآ
 نپوا

 زا ییوشتسد فذح
 هطوحم

 3 33 1٩ 188 3 10 80 دادعت

 003 101 0083 9019 003 ٩008 1018 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور کیکفت هب نکسم
 ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب ،دنا هتشاد
 ،دهد یم ناشن اه یسررب .دشاب یم دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا هتسباو
 .تسا هدمآ تسد هب نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش رد یرادانعم هطبار ،نکسم تیفیک نازیم ساسارب

 اب تفگ ناوت یم نیاربانب ،دشاب یم میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج
  .دنک یم ادیپ شیازفا مه نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا نازیم ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-3 لودج
 
 

 لک نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش
 الاب طسوتم  مک 

 168 (%3)68 (%98)18 (%1٩)61  مک  نکسم تیفیک

 608 (%63)69 (%90)03 (%08)03  طسوتم

 63 (%80)00 (%08)08 (%33)63 الاب

 119 03 138 038  لک

 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 0006  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یور رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 تیفیک ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش
 .دنک یم ینیب شیپ ار 1006 یاتب بیرض اب نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش یرادانعم تروص هب نکسم

 یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش یور رب نکسم تیفیک تارثا-3 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتساریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت

 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 1906 0606 1006 1803 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 صخاش رد نکسم رد یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 هفلؤم فیعضت و یرهش یاهوگلا زا هدافتسا صخاش شیازفا ثعاب نکسم تیفیک شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم ینعم
 تسا هدش ییاتسور یاهراوناخ یارب ینعم
 :(هدش هفاضا یاهاضف) 1 هیوگ
 هتشذگ رد هکنیا هب هجوت اب تسا هناخزپشآ تسا هدش هفاضا نکسم هب هک یدروم نیرتشیب هتشذگ لاس هد یط رد
 یمیدق یاه هناخ رد دوش هدافتسا اذغ تخپ یارب و دشاب زاگ قاجا و ییوش فرظ کنیس یاراد هک ییازجم شخب
 دیدج یاه هناخ تخاس رد شخب نیا زا هدافتسا .تسا هدش یم هتخادرپ رما نیا هب طیحم رد ًاامومع و تشادن دوجو
  دوش یم هتفرگ رظن رد دیدج ینوکسم یاهدحاو تخاس رد هناخزپشآ زا و هتفای جاور

 هتشذگ لاس هد یط رد نکسم هب هدش هفاضا یاهاضف-01 لودج
 ریاس مامح و سیورس رابنا ییاریذپ هناخزپشآ قاتا حرش

 6 81 18 00 698 31 دادعت

 6 0093 300 3038 ٩0٩9 3018 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 ،دنا هتشاد رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور کیکفت
 یاهاضف ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب
 تیفیک نازیم ساسارب ،دهد یم ناشن اه یسررب .تسا دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و نکسم رد هدش هفاضا
 تبثم زین هطبار نیا تهج .تسا هدمآ تسد هب نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش رد یرادانعم هطبار ،نکسم
 ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب ،دشاب یم میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب
  .دنک یم ادیپ شیازفا مه نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف نازیم

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-11 لودج
 
 

 لک نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش
 الاب طسوتم  مک 

 
  نکسم تیفیک

 168 (%39)19 (%3)68 (%٩0)60  مک
 608 (%99)60 (%11)00 (%33)19  طسوتم

 63 (%13)03 (%00)60 (%08)18 الاب

 119 688 038 168  لک

 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 3006  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یور رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 تیفیک ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش
 .دنک یم ینیب شیپ ار 3106 یاتب بیرض اب نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش یرادانعم تروص هب نکسم

 نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف داعبا یور رب نکسم تیفیک تارثا-21 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت

 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 9906 3606 3106 0603 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ،هدوب رثؤم ینعم صخاش رد نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف صخاش ،تفگ ناوتیم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 یاهراوناخ یارب ینعم هفلؤم فیعضت و نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف دشر ثعاب نکسم تیفیک شیازفا نیاربانب
 تسا هدش ییاتسور
 :(هدش هفاضا یاهاضف تیاضر) 5 هیوگ
 رییغت هتشذگ هب تبسن ینوکسم یاهدحاو یداصتقا یاه یربراک هکنیا هب هجوت اب و اه هقیلس و اهزاین رییغت هب هجوت اب
 یزورما نردم و ینوکسم لزانم هب دارفا نیاربانب دنرادن ار دوخ هتشذگ درکراک ینوکسم لزانم هزورما و تسا هتفای
 .تسا دایز زین اه نآ تیاضر نازیم لیلد نیمه هب و دنراد یرتشیب لیامت

 نکسم رد هدش هفاضا یاهاضف زا تیاضر-31 لودج
 لک عمج ریخ هلب حرش

 119 13 189 دادعت

 668 801 9083 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب هدش هفاضا یاهاضف تیاضر صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 نومزآ ،دنا هتشاد رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور کیکفت
 زا تیاضر هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه
 تیفیک نازیم ساسارب ،دهد یم ناشن اه یسررب .دشاب یم دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و هدش هفاضا یاهاضف
 تبثم زین هطبار نیا تهج .تسا هدمآ تسد هب هدش هفاضا یاهاضف تیاضر صخاش رد یرادانعم هطبار ،نکسم
 ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب ،دشاب یم میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب
  .دنک یم ادیپ شیازفا مه هدش هفاضا یاهاضف زا تیاضر نازیم

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،هدش هفاضا یاهاضف تیاضر صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-41 لودج
 
 

 لک هدش هفاضا یاهاضف تیاضر صخاش
 الاب طسوتم  مک 

 168 (%93)13 (%83)33 (%00)10  مک  نکسم تیفیک
 608 (%63)69 (%60)0٩ (%69)01  طسوتم
 63 (%00)60 (%03)93 (%18)٩8 الاب

 119 168 638 638  لک
 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 3906  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یور رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 تیفیک ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ هدش هفاضا یاهاضف زا تیاضر صخاش
 .دنک یم ینیب شیپ ار ٩906 یاتب بیرض اب هدش هفاضا یاهاضف تیاضر صخاش یرادانعم تروص هب نکسم

 هدش هفاضا یاهاضف زا تیاضر داعبا یور رب نکسم تیفیک تارثا-51 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 6306 0606 ٩906 1٩08 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نیاربانب ،هدوب رثؤم ینعم صخاش رد هدش هفاضا یاهاضف زا تیاضر ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 .تسا هدش ییاتسور یاهراوناخ یارب ینعم قلخ ثعاب نکسم تیفیک شیازفا
 :(نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج) 3 هیوگ
 تروص یتنس کبس هب یزاس یموب دراد هتشذگ زا یمرف هک ینوکسم لزانم تفاب هب هجوت اب اهاتسور زا یخرب رد
 زین یبوخ دمآرد ریخا یاه لاس رد هک دوش یم هدافتسا نارگشدرگ یراگدنام و بذج تهج رد نآ زا و تسا هتفرگ
 دننک یمن هدافتسا رما نیا یارب ینوکسم یاهدحاو زا وگخساپ دارفا رگنس ناتسهد رد اما تسا هتشاد نایئاتسور یارب
 .دنراد نارگشدرگ هب هراجا یارب یرهش یاه هناخ هئارا هب لیامت رتشیب و

 ینوکسم دحاو هب نارگشدرگ هجوت-31 لودج

 لک عمج ریخ هلب حرش

 119 ٩٩3 ٩0 دادعت

 668 0061 0038 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یارب نکسم هجوت بلج صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاهاتسور کیکفت هب نارگشدرگ
 نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو مدع هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب ،دنا هتشاد
 ناشن اه یسررب .دشاب یم دوجوم نکسم تیفیک لقتسم ریغتم و نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج هتسباو ریغتم
 تسد هب نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش رد یرادانعم هطبار ،نکسم تیفیک نازیم ساسارب ،دهد یم
 نیاربانب ،دشاب یمن میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب یفنم زین هطبار نیا تهج .تسا هدماین
  .دنکیمن ادیپ شیازفا نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج نازیم ،نکسم تیفیک نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش و هعلاطم دروم یاهراوناخ نکسم تیفیک نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-71 لودج
 
 

 لک نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش
 الاب طسوتم  مک 

 168 (%39)19 (%11)01 (%93)13  مک  نکسم تیفیک
 608 (%03)61 (%13)09 (%31)1٩  طسوتم
 63 (%88)68 (%90)٩0 (%03)93 الاب

 119 11 398 838  لک
 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد  شزرا  نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 0106 3 -3606  یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یور رب نکسم تیفیک تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاؤس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 تیفیک ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش
 .دنک یمن ینیب شیپ ار ٩606 یاتب بیرض اب نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش یرادانعم تروص هب نکسم

 نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج یور رب نکسم تیفیک تارثا-31 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض  یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

 نکسم تیفیک 3806 0606 1606 3608 1906

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رثؤم ینعم صخاش رد نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 یارب ینعم هفلؤم دوبهب و نارگشدرگ یارب نکسم هجوت بلج شیازفا ثعاب نکسم تیفیک شیازفا نیاربانب ،هدوبن

 تسا هدشن ییاتسور یاهراوناخ
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،تسیز بسانم طیارش ندرک مهارف یارب هک تسا یدبلاک و یداصتقا ،یگنهرف ـ یعامتجا یا هدیدپ ،ییاتسور نکسم
 ییاتسور یحاون رد نوگانوگ راشقا تالضعم زا یکی ناونع هب نکسم نیمأت هزورما .تسا هدش اپرب تشیعم و یگدنز
 تفاب اب اهاتسور رثکا تمدق ،یلبق هشقن نودب و شوجدوخ شرتسگ و نیوکت ریظن یتالکشم نینچمه .تسا حرطم
 زا یرایسب ،طیارش نیا رانک رد ییوس زا .تسا ییاتسور نکسم درادناتسا یاه صخاش هب هجوت مهم لیالد زا هدوسرف
 دیدج یاهزاسو تخاس زا یرایسب رد هک دبای یم انعم نآ تیوه و یرامعم ریثأت تحت ییاتسور نکسم یاه صخاش
 رد نآ هب هجوت ترورض ییاتسور نکسم هرابرد یتالضعم و لئاسم نینچ .دریگ یمن رارق هجوتدروم رایعم نیا
 نیرت مهم .دهد یم شیازفا طبر یذ یاهداهن یارب ار ییاتسور یزیر همانرب هژیو هب روشک ییاضف هعسوت یاه همانرب
 ترورض ،لاح طیارش اب قباطت مازتلا و ییاتسور یگدنز طیارش لوحت :زا دنا ترابع ییاتسور نکسم هب هجوت لیالد
 مهارف ،هتسباو نکاسم یزاس مواقم و یزاسهب تامازلا ،(...و نافوط ،هلزلز ،لیس) یعیبط یایالب تاراسخ شهاک
 رد نکسم یفیک یاه صخاش ندروآ مهارف ییوس زا ....و اتسور و رهش نزاوت و یگدنز بسانم طیحم ندروآ
 و یدبلاک دعب هب رصحنم اهنت عفانم نیا و تشاذگ دهاوخ اهاتسور یتسیز یاضف دوبهب رب یفرگش ریثأت تدمدنلب
 زا ییاتسور نکاسم یزاسهب و یزاسون و یزاس مواقم عوضوم هب نتخادرپ ریسافت نیا اب .دش دهاوخن اتسور یکیزیف
 حرط اب نامز مه 1٩98 لاس رد نکسم داینب طسوت هک هنیمز نیا رد ییاه حرط زا یکی .تسور شیپ تاعوضوم مها
 هب یوغل رظنزا یزاسهب .تسا ییاتسور نکاسم یزاسون و یزاسهب حرط ،دش ارجا اتسور رد یشخب ناور یحالصا
 یتامادقا هعومجم هب حالطصا رد یلو ؛تسا ندرک دنمناوت هرابود و ندیشخب ناوت زاب ،هرابود ندیشخب ناوت یانعم
 یزاس هنیهب اب نایئاتسور یموب تسیز تیفیک دوبهب و تفاب یاضف و دبلاک دوبهب و ءاقبا روظنم هب هک دوش یم قالطا

 تالیهست و ییانبریز تاناکما هنالداع عیزوت دنیآرف یهد نامزاس یاتسار رد ییاتسور عماوج یدبلاک و یگنهرفراتخاس
 .دریگ یم تروص تدم هاتوک رد یهافر
 دیدرگ ثعاب یعامتجا یگدنز ینیوکت ریس نامز رذگ رد .تسا مهم یاهزاین زا یکی ناسنا یاهزاین نایم رد نکسم
 اما دنشاب یم رشب درواتسد زا ییاه هنوگ زورما یرهش نکاسم .دنک هبرجت ار نکسم زا یتوافتم یاه لکش ناسنا هک
 زین اتسور رد یداصتقا یاه تیلاعف لحم (هداوناخ شیاسآ لحم) یرهش نکاسم درکراک زا ریغ هب ییاتسور نکاسم
 و ماد یرادهگن ،هقوذآ و اهالاک رابنا ،یگدنز و راک یارب مزال و فلتخم یاهاضف ییاتسور یاه هناخ رد .دنشاب یم
 و اهورین ًااتیاهن و یتشیعم ـ یتسیز یاه هویش هاگ یلجت ناوت یم ار ییاتسور یاه هناخ عقاو رد .تسا ایهم مسارم ماجنا
 درکراک هب هجوت اب .تسناد اه نآ یخرب لکش رد راذگریثأت یداصتقا ـ یعامتجا یاهدنور و یطیحم رثؤم لماوع
 اه نآ یراذگرثا و ییاتسور نکاسم تالوحت یسررب دراد تنوکس هبنج مه و یداصتقا هبنج مه هک ییاتسور نکاسم
 هویش و نیون زاسو تخاس بلاق رد نکسم ثادحا نیب لداعت داجیا رگنس شخب رد .دبای یم تیمها یطیحم تیفیک رب

 ریغ فرص هب یموب تروص هب یمیدق نکاسم زا یرایسب ثادحا .ددرگ یم یقلت یرورض یرما ،نآ یموب یتنس
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 هب مارتحا و هجوت یاه هبنج دراوم زا یرایسب رد دیاش هکلب تسین نآ یبولطمان رب لیلد ،یموب مولع ندوب کیمداکآ
 یموب و یتنس ناسنا قالخ نهذ اب هک هدوب تیمها و هجوت روخرد لاح نامز زا رت گنررپ رایسب یطیحم تیفیک
 یاه تیلباق اب ماغدا و یریگراک هب لوحت و رییغت هنوگ ره زا هدافتسا .تسا هدیدرگ رولبتم رکذ لباق یا هینبا تروص هب
 .دشاب راذگریثأت یطیحم تیفیک ای و طیحم اب ییوسمه رد دناوت یم یموب ینابم
 دنچ یط هکیروطب و تسا هتفای رییغت ًااعیرس ناییاتسور یگدنز هویش رد صوصخ هب تالوحت دنور رگنس شخب رد
 رد .دنا هدش یا هدنیازف ینوگرگد راچد ،یگنهرف و یتسیز ظاحلزا ،یعامتجا تارییغت ریثأت تحت ،اهاتسور ،ریخا ههد
 ،رهش ناینب ناونع  هب و هدوب دیلوت یوگلا هراومه اتسور ،تسا شیپ نرق مین دودح هب طوبرم هک نردم زا شیپ هرود
 و تاناکما هعسوت اب و مسینردم شرتسگ زا سپ اما ؛تسا هدوب رادروخرب یدایز یعامتجا و یداصتقا تیمها زا

 زین هناخ لکش و راتخاس هک دمآ دیدپ ییاتسور یگدنز کبس ای هویش رد زین یتارییغت اتسور رد یهافر تامدخ
 ییاتسور نکسم هکنیا لیلد هب رگنس شخب یاهاتسور رد عومجم رد دش لوحت و رییغت شوختسد نآ اب بسانتم
 زا ،تسا ناییاتسور یگدنز رب مکاح یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف یاه شزرا یدبلاک رولبت و زکرمتم نوناک ناونع هب
 زا هژیو هب یگنهرف و یعامتجا ـ یداصتقا هعسوت رد نکسم درکلمع ،نالک دعب رد .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها
 تیمها هعماج یرکف و یناور شیاسآ و هافر داجیا ًااتیاهن و هیامرس نایرج و لاغتشا داجیا رد نآ شقن رظن هطقن

 ،روشک یداصتقا هرکیپ زا مهم یرصنع ناونع هب ییاتسور و نارمع هلوقم هب یبایتسد زین درخ دعب رد و هتفای یصاخ
 .دزاس یم یرورض ار ییاتسور نکسم هب هجوت موزل
 و یمک یاه شور قیرط زا ،(ییاتسور نکسم) ناسنا یگدنز لحم ًااصوصخ طیحم یفیک و یمک طیارش لیلحت

 راک هب طیحم تیفیک یلک حطس ییاسانش یارب هزورما هک تسا یدرکیور ،یزیر همانرب و یبرجت فلتخم یاه لدم
 نیب نیارد .دراد رارق اتسار نیمه رد زین طیحم تیفیک یاه هفلؤم زا یکی ناونع هب یگدنزرس هفلؤم یسررب .دور یم
 یگدنزرس یاه هخاشریز ناونع هب یراگزاس و اقب ،ینمیا هب طوبرم نکسم تالوحت یاه صخاش شجنس و ییاسانش
 تدمدنلب یزیر همانرب رد هدافتسا تهج اریز هدوب مزال و عماج رایسب هدشرکذ طباوض دربراک .تسا یرورض و مزال
 هب .دنشاب یم دنمشزرا ینوکسم طیحم یدبلاک ریغ و یدبلاک لماوع اب هطبار رد نازاس میمصت و ناریگ میمصت یارب
 زئِداح رایسب دنتسه راذگرثا طیحم تیفیک رب نکسم تالوحت و تارییغت دنور رد هک نینکاس هاگدید تهج نیمه
 هک نکسم تالوحت دنور رد ناوتب اه صخاش نیا نییبت اب ات دش شالت هلاقم نیا رد لیلد نیمه هب .تسا تیمها
 نیا یاتسار رد یطیحم تیفیک نآ ساسا رب ات تفای تسد درادناتسا کی هب دوش یم بوسحم زین یداصتقا یا هلوقم
 بوچراهچ میظنت هک تسا رکذ هب مزال .ددرگ طیحم هجوتم یرتمک بیسآ ات دریگ رارق هتفای نامزاس یا هنوگ هب تالوحت
 هلحرم ره رد و تسا هدش  لیمکت ینادیم تاعلاطم نینچمه و یسانشراک یاه شسرپ قیرط زا شهوژپ نیا یبرجت
 هیزجت زا لصاح قیقحت یاه هتفای هیلک تیاهن رد .دش لیکشت ییاهن یاه هیوگ ًااتیاهن و هتشگ لیمکت اه هفلؤم و اهرایعم
  .تفرگ رارق یسررب دروم یرامآ یاه لیلحت و
 یاهیگژیو ،یدبلاک یاهیگژیو :زا دناترابع هک تسا هدش لیکشت صخاش هس زا یطیحم تیفیک مظعا شخب
 رب و اهصخاش زایتما یانبم رب هعلاطم دروم هقطنم یاهاتسور طیحم تیفیک یسررب .ییاوتحم یاهیگژیو و یدرکراک
 ،روظنم نیمه هب .دش ماجنا (9 ددع) یرظن هنایم زا نیگنایم فالتخا نتفرگ رظن رد اب و ترکیل یراذگشزرا ساسا
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 زا یطیحم تیفیک رد ینعم صخاش داجیا رب نکسم تالوحت رد یموب شناد زا یریگ هرهب ریثأت ندروآ تسد هب یارب
 دروم شخب دوش یم هظحالم ،38 لودج رد هک روطنامه .دش هدافتسا یاهنومن کت T نومزآ زا یرامآ هعماج رظن
 رادروخرب ینییاپ ًااتبسن طیحم تیفیک زا 38/3 نیگنایم ندروآ تسد هب اب یموب شناد زا یریگ هرهب اب طابترا رد هعلاطم
 طیحم یاراد 06/9 نیگنایم ندروآ تسد هب اب هقطنم نیا ،یطیحم تیفیک رد ینعم صخاش اب طابترا رد ؛دشابیم
 شناد زا یریگ هرهب یاهصخاش بیکرت اب ،زین تیاهن رد .تسا ناگدنوششسرپ هاگدید زا یبولطم ًااتبسن یتنوکس
 نیگنایم ،9 لودج هب هجوت اب هک دمآ تسد هب هعلاطم دروم هقطنم طیحم تیفیک یلک تیعضو ،ینعم صخاش و یموب
 هقطنم نیا بسانم تیفیک هدنهدناشن رما نیا دنچره ؛تساه هیوگ هطسوتم دح زا رتمک (86/6) یزیچان دح رد یلک
 بوخ تیعضو رد شخب نیا ییاتسور یطیحم تیفیک هک درک طابنتسا نینچ ناوتیم ضامغا یمک اب یلو ،تسین
 .دراد رارق (یطسوتم)

 ینعم صخاش و یموب شناد زا یریگ هرهب هب طوبرم یاهصخاش یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن -31 هرامش لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  عبانم
 08 هرامش یسانش طیحم هلجم ،نکسم و تیعمج ،(6٩98)رغصا ،نایدنمجرا

 ییاتسور یزیر همانرب رد یطیحم تاعلاطم ،(1198)اضردمحم ،مدقم یرغصا

 نکسم همانلصف ،3098 دادرخ هزرل نیمز زا ایلع مراط هیحان ییاتسور یاه هاگتنوکس ییاضف و یناکم تالوحت ،(8198)مارهش ،یباختنا ریما
 ٩3 هرامش بالقنا و

 زکرم تاراشتنا ،لقادح نکسم ،(٩098)ناراکمه و ارهز ،یرها

 نایچشرف نیما رفظم همجرت ،یقرش ناجیابرذآ و نالیگ ،(٩098)نایتسرک لسرام ،نزاب

 .نارهت هاگشناد :نارهت ،رصاعم یرهش یحارط ،(1198)نیسح دیس ،ینیرحب

 یرگشدرگ تعنص هعسوت رد اراتسآ ناتسرهش ییایفارغج طیحم یاه یدنمناوت یسررب ،(9198)...ادی ،یمارهب

 و نکسم ترازو ،نارهت هاگشناد ناریا د نکسم هعسوت یاه تسایس رانمس ،ناریا رد ییاتسور نکسم ،(9٩98)یلعناج ،بسن دازهب
 یزاسرهش

 ینابایب و یریوک قطانم تاقیقحت زکرم ،نارهت هاگشناد ،ناشاک قرش ینابایب هقطنم نایئاتسور نکاسم رد یاههوژپ ،(0098)همطاف ،زورفهب
  ناریا
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 همانلصف ،یعامتجا و یکینکت لوحت کی یدرکراک لیلحت ،نمکرت فئاوط نکسم ،(3٩98)اف فیئازخ یقوثو نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
  مهدزناپ لاس 30 و 10 هرامش ییایفارغج تاقیقحت

 69 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،هعسوت ماظن رد یرهش یحارط ،(3٩98)هاشناهج ،دازکاپ

 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت ،یرهش یحارط باب رد یتالاقم ،(0198)هاشناهج ،دازکاپ

 10 هرامش ،یدابآ هلجم ،زادنا مشچ نیودت رد یرهش یحارط یاهیور داعبا دربراک ،(3198)نامحر ،یمهفت

  ملعم تیبرت تاراشتنا ،یرهاظم دمحم همجرت (ییاتسور یاه هاگتنوکس)تنوکس ییایفارغج ،(1٩98)ب ،نولوت

 188 هرامش ،یمالسا بالقنا نکسم دایب یصصخت همانلصف ،ییاتسور نکسم یاهوگلا یگنهرف یسررب ،(0198)دیون ،یفیلخ

 رهم تاراشتنا ،نکسم یزیر همانرب ،(3٩98)اضردمحم ،یدمحمروپ لالد
 .راگن رهش هلجم ،یرهش هعسوت یزیر همانرب ماظن رد یرهش یحارط هاگیاج ،(1٩98)نارماک ،تواکذ

 .عماج حرط هیهت دنیارف رد یرهش یحارط روضح ترورض ،(3٩98)نارماک ،تواکذ
 سموق رشن ،طیحم تیریدم)نیمزرس شیامآ رد یژولوفروموئژ دربراک ،(9٩98)دیمحلادبع ،یئاجر

 یتشهب دیهش تاراشتنا ،ناریا ییاتسور یرامعم تخانش رب یدمآرد ،(1098)ربکا ،رگرز

 رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،یا هقطنم یرهش یزیر همانرب و یعیبط یایفارغج دربراک ،(8198)رفعجدمحم ،نایدرمز

 مود دلج ،یزاسرهش و نکسم ترازو تاراشتنا ،تمیق نازرا نکسم تسایس ،(1٩98)...ا تمارک ،یدایز

 یمالسا بالقنا نکسم و داینب تاراشتنا ،ییاتسور نکاسم یاه هنوگ و یزیزگ تنوکس یاه هویش ،(0٩98)سابع ،یدیعس

 تمس تاراشتنا ،ییاتسور یایفارغج ینابم ،(3٩98)سابع ،یدیعس

 رد ون یاه شرگن همانلصف ،یرهش یزیر همانرب رد نآ شجنس و داعبا ،فیراعت :یرهش یگدنز تیفیک موهفم ،(1198)هقیدص ،یفطل
 1 هرامش ،8 هرود ،(یناسنا یایفارغج) یناسنا یایفارغج

  ،رهشناریا همانلصف ،ققحم کباب یصوصخ و یمومع یاهاضف ،(1198)یلع ،روپ یندم

 ناریا تاراشتنا ،(ارگ نورب یسانش هنوگ) ناریا ینوکسم یرامعم اب ییانشآ ،(8٩98)نیسحمالغ ،نایرامعم

 388 هرامش ،یمالسا بالقنا نکسم داینب یصصخت همانلصف ،ناریا یاهاتسور رد نکسم یرامعم ،(0198)نسحم ،روپ یتری
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