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 هدیکچ
 رد ار بولطم رایسب ،زادنا مشچ کیو.دراد هراشا ،یطیحم تسیزو یعامتجا و یداصتقا فادها لداعت هب یلکروط هب ،رادیاپ هعسوت
 نیاربانب.دنراذگ یمریثات هعماج یاضعارب امیقتسم هک دراد هراشا یرادیاپ فادها زا یا هعومجم هب ،یریذپ تسیزو.دهد یم دیون هدنیآ
 رهشرد ،یریذپ تسیز نازیم یسررب اب هک تسنآ یپردرضاح شهوژپاتسار نیمهرد.تسا ،رادیاپ هعسوت یوس هب یهار ،یریذپ تسیز
 هدهاشم و همان شسرپ رازبا زا هدافتسا اب و یلیلحتو یفیصوت شهوژپ نیا شور.دهد قوس ،رادیاپ هعسوت یوس هب ار نآ ملید ردنب
 لاس یرامشرسرد هک ملید ردنب رهش نادنورهش مامت نآ یرامآ هعماج.تسا یفیک و یمک شور زا یبیکرت نیاربانب.تسا میقتسم
 515 لومرف نیا قباطم هنومن دادعت هک دش هدافتسا نارکوک لومرفزا هنومن مجح نیمخت یارب.تسا هدوبرفن06012ابربارب 5550
 نیارب هوالع و دیدرگ شخپ نادنورهش نیبرد هداس یفداصت تروصب اه همانشسرپ هنومن مجح ندش صخشم زا دعب.تسا هدوبرفن
 هدافتسا اب هدمآ تسد هب تاعالطا.تسا هتخادرپ رهش حطسرد هعلاطم دروم یاه صخاش میقتسم هدهاشم هب یروضح تروصب ققحم
 رهش هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن.دندیدرگ لیلحت و هیزجت نمدیرف نومزآ ،یا هنومن کت T یاه نومزآوSpssرازفا مرن زا
 ریذپ تسیز اتبسن هدروآ تسد هب شیردنب تیعقوم ببس هب هک یرگشدرگ-یراجت شقن لیلد هب یداصتقا صخاش ظاحل زا ملیدردنب
 دوبمک لیلد هب یعامتجادعب اما.تسا هدرک بذج هگید یاهرهش زا ار یلصف و یمئاد نیرجاهم دوخ نانکاس لاغتشا رب هوالعو.تسا

 یطیحم تسیز دعب نینچمه.دروخ یمن مشچ هب تیبولطم یعامتجا یگتسبمهو تینما صخاش رد زج اه صخاش تیفیکرد فعض و
 ریذپ تسیز و تسا یدب طیارش رد طبر یذ یاه نامزاس یگدیسر مدع و یعیبط طیحم یاه تیدودحم لیلد هب رهش نیا رد
  .دشاب  یمن

 ملیدردنبرهش ،یرهش یریذپ تسیز ،رادیاپ هعسوت:یدیلک ناگژاو
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 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 175

 همدقم
 ندش یتعنص دنوردمایپ.دمآ دوجو هباهرهش یداصتقا-یعامتجا عاضوا رد یرایسب تالوحت یتعنص بالقنازادعب
 یگدنز اهرهش رد تیعمج %69 اهنت ،6038 لاس رد هکنیا دوجوابدش اهرهش هب ییاتسور یحاون زا ترجاهم بجوم
-UN) دسرب %00 هب 6063 لاس ات تسا نکمم مقر نیا و هدوب ناهج تیعمج %10 نابزیم اهرهش ،هزورما ؛دندرکیم

ESA 2014). لاس ات و دتفا یم قافتا ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش دشر زا دصرد 63 هک دندقتعم ناسانشراک 
 دوب دهاوخ ناهج یرهش تیعمج دصرد 61 نیتال یاکیرمآ و ییاقیرفآ ،ییایسآ یاهرهش رد یرهش تیعمج 6963
(UNEP,2013).شیازفا یا هدنیآزف روط هب 8رادیاپ هعسوت یاه شلاچ.دور یم ینیشنرهش هب ور ناهج هک روط نامه 
 هب طوبرم لئاسم ،یطیحم تسیز یاه یگدولآ هب ناوت یم اه شلاچ نیا نیرتمهم زا.(United Nations,2014) دنبای یم
 درک هراشا ...و یرهش یگدنز تیفیک لوفا و تیانجو مرج شیازفا ،یعامتجا یاه یرباربان ،نامرد و تشادهب
(UNEP,2013). دوخ هب ار یملع لفاحم هجوت هکدوب نانچاهرهشنالک هژیو هبواهرهش یارب هدمآدوجوب تالکشم مجح 
 هعسوت یاه قفا اب اهرهش دشر ندرکوسمه رد یعس یزاسرهش دیدج یاه یروئت حرط اب اهنآ .درک لوغشم
 ...و ،ملاسرهش ، ،نما رهش ،یرهش یروآ بات ،یرهشدنمشوهدشر ،ییارگرهشون نوچمهاه یروئت نیا .دندرکرادیاپ
 یرهش رادیاپ و بولطم یطیحم نتشاد یوس هب ارام نایع یا هلئاسم حرط نمض کی ره ریذپ تسیز رهش هرخالاب
 و ثحب تحت موهفم هک (Livabletiy City) ،ریذپ تسیزرهش نایم نیا رد (18؛6398 ،دابآردنب).دننک یم ییامنهار
 یاهاضف ،نامز نیا رد اریز .تسا هـتفرگ رارـق هـجوت دروـم متسیب نرق رخاوا زا اساسا ،تسا شهوژپ نیا یسررب

 یریذپ تسیز ور نیا زا.دندوب هدش ...و اوه و یتوص یگدوـلآ ،طیـحم نییاـپ تیفیک نوچ یلئاسم راچد یرهش
 هعسوت ،لقن و لمح دننامه اه هنیمز زا یرایسب دوبهب هب هک یزیر همانرب هنیمز رد مهم موهفم کی ناونع هب یرهش
 ,Vukan Vuchic ) دمآ دوجو هب ،دیماجنا یم ...و یگدنز تیفیک و ینهذ تمالس ،یداصتقا هعسوت ،یعامتجا

 نوچاما(Low et al,2013:11)دراد دوجو یوق یناشوپمه رادیاپ هعسوت و ،یریذپ تسیز نیب .(1999:250
 نیاربانب .دراددیکات یناهج و یا هقطنم سایقم رب ،رادیاپ هعسوتو.تسا هدرک زکرمت یلحم سایقم رب ،یریذپ تسیز
 تیمهارب عوضوم نیا.(Steuteville, 2016:18) تسناد یرادیاپ یوس هب یهارو هعومجمریز ار ،یریذپ تسیز ناوت یم
 نیا روشک لخاد رد.دریگب ماجنا یناوارف تاعلاطم روشک لخاد و جراخ رد دش بجوم و دوزفا اهرهش یریذپ تسیز
 تیاهن رد یحارط و یزیر همانرب هزوح نایوجشناد و ناداتسا نایم رد یزادرپ هیرظن هزوح هس رد هغدغد
 تاعلاطم هکنیا هجوت نایاش .دوش یم ساسحا شیپ زا شیب مازلا کی ناونع هب یرهش ناریدم و ناراذگ تسایس
 زکرمتم گرزب یاهرهش و ییاتسور یحاون رب رتشیب ،ام روشک رد یریذپ تسیز ۀنیمز رد ریخا لاس جنپ یلعف کیمداکآ
 یاهرهش)کچوک یاهرهش رد ،یریذپ تسیز نازیم یبایزرا هبرتمکو.(0398:0٩1 ناراکمه و یعامش) تسا هدوب
 یکی طسوتم و کچوک یاهرهش هعسوت ،ناهج حطسرد هزورما هک ییاجنآزا .تسا هدش هتخادرپ (رفن668ات03 کچوک
 .(1198:0 ،یوسوم ،یبارض)دشاب یم یعامتجا لداعتو یداصتقادشرداجیاو ییاضف هعسوت یاهراکهار نیرتمهم زا
 زا یکی ملید ردنب رهش نایم نیا رد. تسا تایرورض مها زا اهرهش هنوگ نیارد یریذپ تسیز داعبا دوبهب نیاربانب

                                                                                                                                                               
  .دزاس هدروآرب دوخ یاهزاین نیمات یارب هدنیآ یاه لسن ییاناوت نتخادنارطخ هب نودب ار رضاح لسن یاهزاین هک یا هعسوت -8



 875 ...یاه هفلوم و داعبا لیلحت و یبایزرا

 طیارش لیلد هب رهش نیا.تسا هتفرگرارق سراف جیلخ یایردرانکورهشوب ناتسا رد هک تسا یکچوک یاهرهش
 زا و هداتفارثوم شداصتقا ییایوپ رد اتبسن هک هتفرگدوخ هب ار یرگشدرگ-یناگرزاب شقن فرط کی زا شیایفارغج
 نمض تسا هدش یعس شهوژپ نیارد هک.تسا هدش رهش نیا رد ییاه تیدودحم ثعاب یطیحم طیارشرگید فرط
  .دوش هداد اه صخاش نیا دوبهب یارب یتاداهنشیپ یریذپ تسیز یاه صخاش دوجوم تیعضو تخانش
 یرظن ینابم

 یریذپ تسیز
 (یگدنز شزرا یارد )یانعم هب دروفسکآ گنهرف رد تسا Livability یسیلگنا ترابع لداعم هک یریذپ تسیز
 تسا هدش فیرعت ناسنا یارب ندوب بسانم ناونع هب یریذپ تسیز رتسبو تغل گنهرف رد .تسا هدش فیرعت
(Veenhoven, 1995:41). مهارف ،یگدنز یارب بسانم ار ریذپ تسیز هژاو یزاسرهش گنهرف رد ناوک تربار 
 هب  یریذپ تسیز رگید  فیرعت رد .(0398 ،ناراکمه و روپ شاداد) دیامن یم فیرعت بوخ یگدنز تیفیک ی هدندروآ
 یریذپ تسیز حالطصا .(Barton,2014:440).تسا  هدش  فیرعت  یرهش  تیفیک اب  تسیز طیحم ، تیفیک اب     ناکم   ناونع 
 درادناتسا ،یگدنز تیفیک هبو.تسا هتشادن دوجو تایبدا رد نیا زا لبق و .تسا هدافتسا دروم نونک ات 6138 ههد زا
 حوطس ظاحل زا اهرهش درکلمع یبایزرا یارب موهفم نیا .دراد هراشا رهش ای هقطنم کی رد یمومع هافر ایو ،یگدنز
 رب رد ار یگدنز حطس نیرتدب ات یگدنز حطس نیرتهب زا هکدوش یم هدافتسا تسا هدرک مهارف نانکاس یارب هک یگدنز
 یگدنز تیلباق یبایتسد موهفم هب دوخ یلک و یلصا یانعم رد یرهش یریذپ تسیز .(Mastura et al,2017) دریگ یم
 رد و .(Burton, 2014:441) دوش یم فیرعت نآ ظفح و هعسوت ،یحارط هوحن ،هعماج یکیزیف یاه یگژیو ناونع هب و
 ،یدابادسا ،ییالوت ،روپ ناساس) تسا رادیاپ ناکمای بوخ یرهش یزیر همانرب تیفیک هب یبای تسد نامه عقاو
 گنهامه رگیدکی اب هک دراد یساسا رصنع ود هب زاین ،نآ یعقاو یانعم هب ریذپ تسیز رهش کی موهفم(9398:398
 ،اذغ ،بآ ،یژرنا ،هانپرس ،اهالاک ،تامدخ نوچمه یساسا یاهزاین تیعمج نیا هک ،تسا تیعمج رصنع نیلوا .دنشاب
 یرایسب یاهزاین و تیقالخ ،یداصتقا و یعامتجا تکراشم ،یمرگرس ،شزومآ ،تیریدم ،یمومع تینما ،تشادهب
 رهش رد هک یناسک یاه هتساوخ و اهزاین 8زنل قیرط زا یریذپ تسیز ،هاگدید نیا رد(Waste,2008:7) .دراد رگید
 هب هراشا یریذپ تسیز حالطصا الاب هاگدید رد (Livermare&Midgloy,1998:31).،دوش یم تواضق ،دننک یم یگدنز
 ریذپ تسیز ریغ هعماج کی .دراد هعماج نآ رد دارفا یاه تیفرظ و اهزاین یانبمرب هعماج کی تاموزلم نیمات هجرد
 رگید رصنع .(6398:39دابآ ردنب) دراذگ یمن مارتحا اهنآ یاه هتساوخ هب و تسانتعا یب هعماج نآ رد دارفا یاهزاین هب
 هب و .تسا هدش فیرعت نآ یکیژولویب و یکیزیف اه یگژیو اب هک تسا رهش تسیز طیحم لماش یریذپ تسیز
 رد .دزادرپ یم تسا هتسباو نآ هب یرهش یگدنز تیعضو هک دروآ یم مهارف ار تامدخ و الاک هک ییاه تخاسریز
 اهنت هن هک لیلد نیا هب .دراد تیمها رهش فارطا یاهبآ ،زبس یاضف نینچ مه و رهش متسیسوکا ثحب یطیحم رصنع
 ،اوه تیفیک ،یلحم یاوه و بآ لیدعت رد یدنمشزرا کمک هکلب هداد شیازفا اردیلوت نامدنار و دراد یداصتقا شزرا
 یرهش تیعمج ییاناوت و  دنک داجیا رهش یارب ار ییاه تیدودحم دناوت یم یعیبط طیحم نیاربانب.تسا...و لیس لرتنک

                                                                                                                                                               
1 Lens 
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 و 8یرادیاپ یاه یروئت اب یریذپ تسیز (Coelho & Ruth, 2007).دهدرارق عاعشلا تحت فلتخم یاه هبنج رد ار
 و یزاس دنمناوت یارب هنیزگ کی ناونع هب لومعم روط هب یریذپ تسیز ،یرادیاپ رتسب رد.دراد لخادت زین 3یروآ بات
 دریگ یم رارق هجوت دروم دایز تیعمج و دودحم عبانم اب یعماوج نینچمه و هدنکارپ یاه هموح دوبهب
(Mccra&Walters,2012:198) هحناس تیریدم ،یتسیز طیحم تالکشم هب یریذپ تسیز زین یروآ بات میداراپ رد، 
 De Jong et).دراد هجوت مرج و تنوشخ ،تارطخ ربارب رد ینمیا دوبهب ،اه كوش ربارب رد تمواقم و ییاناوت

al,2009:32). روط هب نآ تارثا هک تسناد رادیاپ هعسوت زا یا هعومجمریز ناوت یم ار یریذپ تسیز لک رد نیاربانب 
 ،دارفا قوقح ،تسیز طیحم تیفیک ،یلحم داصتقا هعسوت لماش تارثا نیا هلمجزا .دراذگ یم ریثات هعماج رب میقتسم
 تحتاتدمع هکدنتسه یعامتجا ماجسناو یمومع تمالس و تینما ،هدایپ نیرباع یارب كرحت ناکما ،یراذگ تمیق
 هب هتسباو تدش هب یریذپ تسیز(Shaheen, et al. 2016:16 Steuteville 2016:18) دنشاب  یم یعامتجا تاریثات
 داعبا  نیب هطبار هک تسا هدش تابثا هتفرگ تروص تاعلاطم ساسارب و .تسا هعماجو داصتقا ،تسیز طیحم یرادیاپ
 یریگولج یارب و .(kashef,2016:247)تسا عامتجا  و   داصتقا ،تسیز طیحم  نیب  یکیتکلاید   تروص  هب  یریذپ تسیز
 تسیرگن یا هکبش تروصب ار یریذپ تسیز یاهرایعم نیب طباور دیاب ،نآ ندش هنایارگ لیلقت و ندش یدعب کت زا
 .(8لکش)

 
 یریذپ تسیز موهفم رادومن (1) هرامش لکش

 kashef,2016:249 :عبنم

                                                                                                                                                               
1 sastinabelity 
2 Riciliens 
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 رادیاپ هعسوتو یریذپ تسیز ی هطبار
 دوجو یرظن قافتا جیه نآ یاه هنماد و تایصوصخ و یریذپ تسیز موهفم كرد دروم رد هک دهد یم ناشن تاعلاطم
 هقطنم تینما ،هلحم ،نکسم نوچمه لماوع یرسکی هب یریذپ تسیز یلکروط هب اما.(Vucic,1999:251) درادن

 Tan )دراد تلالد حوضو هب تغارف تاقوا و لقن و لمح ،شیاسآ و تمالس ،هافرو یداصتقا یاهتصرف ،یرهش

Khee Giap,2014:181).یمومع هافرو یگدنز تیفیک اب طبترم تاعوضوم زا عیسو یا هرتسگ ناونع هب یریذپ تسیز 
 هب هب امومع هک ،تفرگرطنرد روحم رب ینتبم موهفم ار نآ ناوت یمو.تسا ینیع موهفم کیو دوش یم هتفرگ رظن رد
 نینچ مه یریذپ تسیز .دنک یم کمک هافر و یگدنز تیفیک هب هک دراد هراشا رهش ای هلحم ،نکسم نوچمه یرصانع
 دننامه دنوش یم یسررب یریذپ تسیز یارب هک ییاه صخاش رثکا نوچ.تسا لداعم رادیاپ هعسوت اب هدرتسگ روط هب
 ,Ley, and Newton 75:)دنشاب  یم رادیاپ هعسوت یاول تحت اهتسایس و اهنامتفگ رد...وزبس ،نما ،كاپ طیحم

 نوچ .تسین نشور رایسب یرادیاپ و یریذپ تسیز طابترا دننک یم لالدتسا یخرب هک تسا یلاحرد نیا.(2010
 مهارف ار یرتشیب یاه مسیناکم و تایئزجاما.دنک هجوت یرتمک یطیحم تسیز فادها هب ،تسا نکمم یریذپ تسیز
 و یلحم یاهتسایس ندرک گنهامه ،نکسمو لقن و لمح یاه هنیزه شهاک ،یسرتسد شیازفا نآ فده هک دنک یم
 رد یگدنز تیفیک زا تیامح یاه لح هار لابند هب نیاربانب(Rue et al,2011,17) تسا لقن و لمح رد یراذگ هیامرس
 هتفرگ راک هب فلتخم یاهسایقم رد تسا نکمم یریذپ تسیزو یرادیاپ هچرگا لاح نیا اب .تسا هعماج و هلحم حطس
 لمح یاه هنیزگ موهفم ود ره نوچ اما(Yong&Hermanson,2013:8).دنشاب هتشاد مه یفلتخم یاه یجورخ و دنوش
  ( دننک یم  لابند  ار  یعامتجا تلادع ،دارفا قوقح هب طوبرم لئاسم ،یداصتقا هعسوت ،تسیز طیحم ،رادیاپ لقن و

(Shaheen, et al. 2016:16اما  دنتسه  ادج  مه زا  و  هتشاذگ  یلحم  سایقمرب  ار  دوخ  زکرمت  یریذپ تسیز هکنیا ولو 
 دننک یم ینابیتشپ یهباشم یزیر همانرب فادها زا یریذپ تسیز و یاردیاپ نیاربانب.(Litman,2011:3)دنرگیدکی لمکم 

 دیکات تدم هاتوک و یلحم فادها یریذپ تسیزو دراد هجوت تدمدنلب و یناهج فادها ربرتشیب یرادیاپ نوچ یلو
 (3)لکش(Shaheen, et al. 2016,17) تسناد رادیاپ هعسوت فادها زا یا هعومجمریز ار یریذپ تسیز ناوت یم دراد
 موهفم بیکرت هتبلا.دنشاب یمنرگیدکی فلاخمو تسا یرادیاپ ی هعومجمریز یریذپ تسیز هک دهد یم ناشن
 ظفحار نآ تدم ینالوطرد رگم دشابریذپ تسیز دناوت یمن هقطنم کی هک تسنآرگنایب یرادیاپوریذپ تسیز
 .(Lowe et al,2013:13)دنک

  

 
 
 

 
 

 یریذپ تسیزو یرادیاپ هطبار (2)لکش
 

 هتشذگ

 لاح

 اجنآ اجنیا
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 شهوژپ هنیشیپ
 قافتا هب درایلپا.درک هئارا8138 لاس رد درایلپا دلناد ار ریذپ تسیز یاه نابایخ ناونع تحت یریذپ تسیز موهفم نیلوا
 ردنب) دوب یریذپ تسیز فده نیلوا هک درک نایب یرهش بوخ طیحم هدنیا یارب ار یرورض فده تفه زبوکیج نلا
 یاهرهش یبایزرا لیلد هب رتشیب و هتفر الاب یریذپ تسیز دروم رد تاعلاطم دادعت ریخا یاه لاس رد.(6398 ،دابآ
 یدنب هبتر یارب رازبا کی ناونع هب لومعم روط هب یریگ هزادنا نیا.تسا هدوب یریذپ تسیز نازیم رظن زا ناهج فلتخم
 حطسرد مهم نامزاسود رضاح لاحرد.(Tan Khee:11 Giap,2014 )دوش یم هتفرگرظنرد یریذپ تسیز رظن زا اهرهش
 تسیمونوکا شوهدحاو:دننک یم رشتنمارریذپ تسیز یاهرهش یناهج شرازگ هلاسره هک دنراد دوجو یللملا نیب

Economist Intelligence Unit))رسرم هسسومو Mercer))یاه تبقارم لماش تسیمونوکا شوه دحاو یاه صخاش 
 طیحم ،یعامتجاو یسایس طیحم رسرم یاه صخاش و دشاب  یم تخاسریزو شزومآ ،تسیز طیحم ،گنهرف ،یتشادهب
 تامدخ ،یفرصم یالاک ،یمرگرسو حیرفت ،شزومآ و سرادم ،تمالسو یکشزپ تاضحالم ،یعامتجاو یگنهرف
 زا هدافتسارب هوالع شهوژپ نیا رد(0398:998 ،ناراکمه و یربنق)دشاب یم یعیبط طیحم و لقن و لمح و یمومع
 هک تسا هدش هدافتسا زین یلخاد و یجراخ یاه شهوژپ رد هدافتسا دروم یاه صخاش زا تاسسوم نیا یاه صخاش
 .دوش یم هدهاشم(8) هرامش لودج رد

 قیقحت هنیشیپ رد هدش هدافتسا یاه صخاش (1) هرامش لودج 
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 شهوژپ

 9863 ناراکمه و نوسرتیپ * *     * * *   *   *
 1863لوئاپ     * *    * *  *  *
 6863 ناراکمه و ماب * *   *          
 6863كروف و چیا   *       *   * * *
 8663روسکروت و کیلاتآ     *  * *  * * * *  *
 0663 ناراکمه و رکیم * *   *     *     
 0663ناراکمهو نلیاه   *  *   *     *  
 1138اتوما *  *  * *  * *    *  
 0663ناراکمهورسیو   *  *   *  *   *  
 8398ناراکمه و یناسارخ * * * * * *    * * *  * *
 6398 دابآردنب  * *       * * *   *

 3398ناراکمه و روپ ناساس * * * * * * * * * * * *   *
 3398ناراکمه و ول یسیع * * * *    * * * * *  * 
 9398ناراکمه و داژن یمتاح * * * * * *  * * * * *  * *
 0398 ناراکمه و روپ شاداد   * * *      *    
 0398 ناراکمه و روپ ناساس * * *   *  * *  * *   *
 0398ناراکمه و یعامش   * * * *     * *   *
 عمج 1 68 98 1 68 ٩ 1 0 0 68 68 3 1 0 3

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ هنیشیپ رد هدش هدافتسا یاه هفلومو یرهش ،یریذپ تسیز ی هنیمز رد هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوتاب
 زا شهوژپ نیا یدنب عمج رب هوالع .دراد یناشوپمه ،رادیاپ هعسوت فادها اب ،یریذپ تسیز فادها هک تفگ ناوت یم
 ،یریذپ تسیز یاه هفلومرب یرورم ،نروبلم رهشرد9863 لاس ردزین ناراکمه و وول ،یریذپ تسیز یاه هفلوم
 دراد دوجو یرادیاپ و تمالس لماوع و ،یریذپ تسیز نیب یوق یناشوپمه هک .دندرک دییات ار هجیتن نیاو.دنتشاد
(Lowe et al,2013:11).  

 
  شهوژپ یموهفم لدم (2) هرامش لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 قیقحت شور
 مه و همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب و یدانسا-یلیلحت و یفیصوت شور رظن زا و یدربراک تیهام رظن زا شهوژپ نیا

 هیلک نآ یرامآ هعماج.تسا یفیک و یمک یاهشور زا یبیکرت نیاربانب.تسا هتفرگ تروص میقتسم هدهاشم نینچ
 رهش نیا تیعمج 0398لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس قبط هک .دشاب  یم ملیدردنب رهش نادنورهش
 لومرف نیا قباطم هنومن مجح و هدش هدافتسا نارکوک لراش لومرف زا هنومن مجح نیمخت یارب.تسا هدوبرفن80113
 هب ققحم نینچ مه.دیدرگ هدافتسا رهش حطس رد هداس یفداصت شور زا یریگ هنومن یارب.دش هدز نیمخت رفن 3٩9
 هتخادرپ رهش حطس رد هعلاطم دروم یاه صخاش یسررب هب میقتسم هدهاشم تروصب رهش حطس رد یروضح تروص
 یاهنومزآوSpssرازفا مرن زا هدافتسا اب  یمک شور رد یفیک و یمک تروص ود هب هدمآ تسد هب تاعالطا و رامآ.تسا

Ttestهب هدهاشم زا هدمآ تسد هب تاعالطا یفیک شور ردو.دیدرگ لیلحت و هیزجت نمدیرف نومزآ و یا هنومن کت 
 یافلآ زا شهوژپ ییایاپ یارب شهوژپ نیا رد.دندیدرگ لیلحتو هیزجت ریواصت زا هدافتسا و یفیک لیلحت تروص
 نیا رد بوخ رایسب ییایاپ زا ناشن هک هدمآ تسد هب 1306 شهوژپ نیا رد افلآ نازیم تسا هدش هدافتسا خابنورک
 .تسا شهوژپ
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 هعلاطم دروم هدودحم
 زا یرتم 68 عافترا و هقیقد 9 و هجرد 69 ییایفارغج ضرع و هقیقد 3 و هجرد 60 ییایفارغج لوط رد ملید ردنبرهش
 رد) ناهبهب بونج یرتمولیک 3٩ رد و رهشوب ردنب یبرغ لامش یرتمولیک 393 رد ردنب نیا .دراد رارق ایرد حطس
 یایرد اب یراوجمه ببس هب هک یردنب تیعقوم لیلد هب رهش نیا.دراد رارق سراف جیلخ لحاس رد (ناتسزوخ ناتسا

 لاس لوطرد مه نونکا مه و .دشاب  یمروشک و هقطنم حطسرد یتسیروت-یراجت شقن دعتسمدراد سراف جیلخ
 .تسا هدش هقطنم یداصتقا ناوت تیوقت ثعاب یدودح ات هک دنک یم بذج دوخ تمس هبزورون مایا رد ار ینارفاسم
 یناغفا عابتا یتح و رگید یاه ناتسا و راوجمه یاهرهشزا ار ینارجاهم ریخا یاه لاس رد هدش ثعاب هک یا هنوگ هب
 هکدراد یاه تیودحم یعیبط ظاحلزارهش نیا رگید فرط زا اما.تسا هدرک بذج دوخ یوس هب لاغتشا یارب

 رثکا رد اوه یالاب رایسب یامد هب ناوت یم یطیحم عناوم نیرتمهم زا .تسا هدرک هجاوم لکشماب ار یرهش یگدنزرس
 نینچمهو ،كاخ یروش لیلد هب زبس یاضفو یتخرد و یهایگ ششوپ نادقف ،اوه دایز رایسب تبوطر ،لاس مایا
 بیش نادقف لیلد هب رهش حطس رد بولطمان یامیس و هدننز یوب اب اه بادنام لیکشتو یحطس یاهبآ عفد لکشم
 هجاوم لکشم اب ار یرهش یریذپ تسیزو دنهاک یم رهش یگدنزرس تدش زا زور لوطرد عناوم نیا.درک هراشا بسانم
 .تسا هدرک

 
 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطمدروم هدودحم هشقن(3)هرامش لکش

 
 ملید ردنب رهش رد یحطس یاهبآ عفد لکشم هب طوبرم ریواصت(4)هرامش لکش

 اه هتفای لیلحت

 یعامتجا دعب
 هدافتسا (Own Sampel Ttest)یا هنومن کتTنومزآزا ملیدردنبرهشرد یریذپ تسیز یاه صخاش تیعضو یسررب یارب

 شزرارادقم نیاربانب.دشاب یم یسایقم0ترکیل فیط شهوژپ نیارد  هدافتسادروم فیط هکنیا هب تیانعابو.تسا هدش
  .(3لودج) دشاب یم رهش نیا رد شزومآ تیعضو ،یبایزرا دروم صخاش نیلوا.تسا هدیدرگ ضرف 9 یددع
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 یعامتجادعب یارب یا هنومن کتT نومزآ(2)هرامش لودج
 دعب صخاش هیوگ یراد ینعم حطس T رادقم نیگنایم رایعم فارحنا

 بسانم یشزومآ یاهاضف زا یرادروخرب دصرد 66606 -٩0300 18٩003 6931٩06

مآ
زو

 ش

جا
امت

یع
 

 اههاگشنادو سرادم هب نایوجشناد و نازومآ شناد یسرتسد تیفیک 16606 -00103 8٩0103 1119106

 یشزومآ تازیهجتواه نامتخاس تیفیک 66606 -30600 ٩01003 10٩9608

  یصوصخ شرورپ و شزومآ هب یسرتسد 66606 -0٩٩01 918103 1٩08808

 دیتاسا و ناملعم سیردت تیفیک 96606 -11609 013103 ٩931306

  اه هناخباتک ادعت 66606 -383098 918803 3110608

قوا
ا

ف ت
غار

 اهناروتسر دادعت 66606 08900 ٩01109 1٩01308 ت

 یبهذم و یگنهرف نکاما دادعت 66606 3000٩ 8٩0109 0088608

 یخیرات نکاما دادعت 66606 -18٩033 18٩008 3116106

 رتائت یارجا ناکم و امنیس دادعت 66606 -386038 8٩0108 ٩106608

 یشزرو و یحیرفت ،یتغارف یاهاضف دادعت 66606 -36109 18٩٩03 1316608
  هاگنامرد و ناتسرامیب دادعت 66606 -36109 18٩903 6139608

دخ
ام

ب ت
اده

تش
د ی

امر
ین

 

 یتشادهب و یکشزپ تامدخ تیفیک 66606 -٩86098 331903 9٩11106

  یمومع و یدرف تشادهب تیفیک 66606 -10900 18٩003 9803608

 یمومع و یصوصخ یتشادهب یاه تبقارم هب یسرتسد 66606 -11101 013003 0083106

 هناخوراد هب یسرتسد 66606 -0٩٩00 666٩03 9330106

 یحطس یاهبآ عفد تیفیک 66606 -006063 18٩108 8081306

 یذوم تاناویح ندرب نیب زا تیفیک 66606 -880063 ٩01٩08 3101306

 اه هار هکبش تیفیک 66606 -3٩900 666003 3931608

ریز
انب

یی
  یرهش بآ تیفیک 66606 -08303 331003 ٩909808 

 تنرتنیا و تسپ ،نفلت ،زاگ ،قرب ،بآ هکبش تیفیک 66606 -30300 331003 ٩909808

 یتلود و یرادا تامدخ تیفیک 66606 -030038 8٩0903 ٩3٩1106

 نیدایم ورباعم تیفیک 66606 -108068 8٩0903 3٩0٩608

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رادقم  هکیروطب.دشاب یم صخاش نیا بولطمان تیعضوزا یکاح اهنآ یراد ینعم حطسو هدمآ تسدب یاه نیگنایم
 006 زا رتمک یراد ینعم حطسابو یددع شزرا رادقم زا رتمک صخاش نیا یارب هدش نیودت یاه هیوگ یمامت نیگنایم
 دنک یمدییات سرادم بسانمان ییاضف عیزوت زین تادهاشم ،شیامیپ زا هدمآ تسدب جیاتنرب هوالع هراب نیارد .دنشاب یم
 تیبولطم هب طوبرم یدعب صخاش.دشاب یم حطس نیرت نییاپرد یتح یربراک نیا دقاف تالحم یضعب هک یروطب
 ناوت یم اهنآ یراد ینعم حطسواه نیگنایم هب هجوتاب.(لودج)دشاب یم ملیدردنبرهشرد تغارف تاقوا نارذگ یاهاضف
 هدوب (9)یددع شزرا رادقم زا رتشیب اه نیگنایم (یبهذم یگنهرف نکاما دادعت ،ناروتسر دادعت) دروم ود رد اهنت تفگ
 مهو .تسا هتشاذگ شیازفا هب ور ریخا یاهلاس رد یراجت– یتسیروت شقن لیلد هب رهش نیا رد ناروتسر دادعت .تسا

 رد رهش یمدرم شوج دوخ یاه کمک لیلد هب رهش نیا رد زین دجاسم دننامه یبهذم و یگنهرف نکاما دادعت نینچ
 رتشیب و دروخ یم مشچ هب تیبولطم مدع دوش یم هدهاشم هک روط نامه هیوگ هیقب رد یلو.دشاب  یم یبولطم حطس
 رد یریذپ تسیز یاه صخاش نیرتمهمزا.دشاب  یم رهش رد اه یربراک نیا هنارسدوبمک لیلد هب نانکاس یاه یتیاضران
 هدمآ تسدب یاه نیگنایم هب هجوتاب.(3لودج)دشاب یمرهشرد ینامرد- یتشادهب تامدخ تیعضو صخاش رهش کی
 و تییمک و ناتسرامیب دادعت رظن زا  ملیدردنبرهشرد هک ،درک طابنتسا ناوت یم اهنآ ،(006≤)یراد ینعم حطس و ،(9≤)
 قبط و دیامن اضرا ار نادنورهش یاهزاین هتسناوتن هکیروط هب .دراد دوجو ییاسران یتشادهب و ینامرد تامدخ تیفیک
 (زاریش رهش ،ناهبهبرهش) اصوصخم رگید یاهرهش هب ینامرد یاه زاین عفر یارب عقاومرثکا نادنورهش تاراهظا
 ی هیوگ .تسا هدشرهش نیا نادنورهش یارب یا هداج تافداصت نینچمهورتشیب هنیزه فرص بجوم هک هدرک هعجارم
 نیا .دشاب یم ملید ردنب رهشرد یحطس یاه بآ یروآ عمج یگنوگچ هب طوبرم ،نامرد و تشادهب صخاشرد یدعب 
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 تهج بسانم بیش نادقف.تسا هدش لیدبت رهش نیا تالضعم زا یکی هب هکلب ،دراد یبولطمان تیعضو اهنت هن هیوگ
 نانکاس هک هدیدرگ بجوم ملیدردنب رهش رد یحطس یاهبآ یروآ عمج متسیس رد تیفیک مدع و یحطس یاهبآ نایرج
 صخاش .دنشاب باذعرد رهش نیا رد یذوم تاناویح دنزگو عوبطمان یوبزا لاس مرگ لوصف اصوصخم و مایا رتشیب
 نیرتمهم زا یکی هکدشاب یم ییانبریز تاناکما و تامدخ تیفیک هب طوبرم یریذپ تسیز یعامتجا دعبرد یدعب

 صخاش نیا زا نانکاس تیاضر مدع زا یکاح هدمآ تسد هب جیاتن .دشاب یم یرهش یریذپ تسیز یاه صخاش
 یراد ینعم حطسو ،(9≤)دشاب  یم یددع شزرا رادقمزا رتمک هدش نیودت یاه هیوگ یمامت نیگنایم هکیروطب .دشاب یم
 ناونع هب تسا هدوباه هیوگ زا یخرب هدننکدییات زین ینادیم تادهاشم هراب نیارد ،(006≤)تسا هدش هتفریذپزین اهنآ
 هیفصت متسیسزا لزانم یمامت یروطب دشاب یم نییاپ ،نآرد دوجومدایز حالما دوجو لیلد هب یرهش بآ تیفیک لاثم
 نادنورهش نینچمه.دننک یم یرادیرخاه هناخ هیفصتزاار زپو تخپ و برش یارب زایندروم بآایو ،هدرک هدافتسا بآ
 و هچوک ندوب ضرع مک ،اه عطاقت ندوب بسانمان هب ناوت  یم رما نیا للعزا هکدنا هدرکدادملق بولطماناررباعم تیفیک
  .درک هراشا رهشرت یمیدق تفابرد اصوصخم اهنآ ییاناوخان و اه نابایخ

 یعامتجا تکراشمو قلعت ،تینما یاه صخاش یا هنومن کتT نومزآ(3)هرامش لودج
 دعب صخاش هیوگ  یراد ینعم حطس Tرادقم نیگنایم رایعم فارحنا

 (....و لتق) نشخ مئارج دادعت 66606 -93٩008 18٩803 ٩633106

نما
ی

 ت

جا
مت

عا
 ی

 (...و یدزد) نشخریغ مئارج دادعت 36606 -60609 8٩0103 1381٩06

 تعرس رظن زا نابایخ و هداجزاروبع تینمادصرد 10806 -٩8108 918303 ٩938608

 یعامتجا داسف نازیم 66606 -1٩٩09 8٩0٩03 1٩0٩608

 بش رد هراوس و هدایپ ددرت تینما نازیم 66606 93801 1٩809 0301306
  زور هنابش یط رد نارتخد و نانز ددرت تینما نازیم 16606 06303 ٩1809 0801608

 یماظتنا و یماظن یاههاگساپ دادعت 66606 00901 18٩009 8891808

  رهش رد یگدنز لیامت نازیم 66606 00901 18٩009 8891808

لعت
و ق

بمه
تس

یگ
 

 

 رهش رد یراذگ هیامرس هب لیامت نازیم 66606 31901 ٩01309 ٩333608

 رگیدکی اب ناگتسب و ناگیاسمه طباور تیفیک 66606 600018 331009 6119٩06

 یگدنز طیارش دوبهب هب یراودیما نازیم 66606 03901 ٩0009 ٩018808

 (رهش ،هقطنم ،هلحم) ناکم هب قلعت نازیم 86606 80109 666309 9881306

 رگیدکی هب نادنورهش مارتحا نازیم 66606 3690٩ 013109 9881306

  نادنورهش یارب یرادرهش و رهش یاروش ندوب دامتعا لباق نازیم 66606 -388038 666303 3306808

شم
کرا

ا ت
متج

عا
 ی

  نادنورهش نیب رد یهورگراک هیحور نازیم 66606 -393038 331303 083٩306

 رهش ینادابآ یارب نادنورهش تکراشم نازیم 66606 -601038 013103 3610٩06

  یرادرهش و رهش یاروش اب نادنورهش طابترا نازیم 66606 -000008 ٩01603 3193306

  رهش ینارمع یاه هژورپ ماجنا نیح رد مدرم تکراشم نازیم 66606 -300098 18٩803 008608

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تسدب جیاتن.دشاب یم یعامتجا تکراشمو قلعت ،تینما یاه صخاش یارب هدمآ تسدب یاه هدادرگنایب(9)هرامش لودج
 یاه هیوگ هعومجم زا .دشاب  یم صخاش نیا بولطم تیعضو زا یکاح ملیدردنبرهشرد تینما صخاش یارب هدمآ
 زا رتمک یعامتجا داسف نینچمه و نشخریغ و نشخ مئارج دوجو ،یاه هیوگ نیگنایم صخاش نیا یارب هدش نیودت
 هب تفگ ناوت یم نیاربانب ،(006≤).تسا هدش هتفریذپ زین اهنآ یراد ینعم حطسو ،(9≤)تسا هدوب یددع شزرا رادقم
 زا ددرت تینما تیعضورظنزا نینچمه.دشاب یم بولطم یقالخاو یلام ،یناج تینما تیعضو دصرد03 لامتحا

 تسدب جیاتن نینچمه.تسا هدش یبایزرا بولطماتبسن تیعضو زور هنابش یط رد ناوناب ددرت اصوصخم و اه نابایخ
 دشاب یم صخاش نیا بولطم تیعضو یایوگ ملید ردنبرهش رد یگتسبمه و قلعت ساسحا صخاش یارب هدمآ
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 حطسو ،(9≥)دشاب  یم یددع شزرا رادقمزارتالاب صخاش نیا یارب هدش نیودت یاه هیوگ مامت نیگنایم هکیروطب
 نانکاس تفگ ناوت یمدصرد03 لامتحا هب نیاربانب تسا ،(006≤)تسا هدش هتفریذپرادقمزارتمک زین اهنآ یراد ینعم
 بسنو لصا نوهرم ناوت یمار تیعضو نیا.دنشاب یم ییالاب یگتسبمه سح و قلعت ساسحا یراد ملید ردنب رهش
 یلیماف تبسن و هدرکوجتسجرهش نیارد ار دوخ تیوهودشاب یم هقطنمدوخ هب طوبرمارثکا هک تسنادرهش نیا نانکاس
 زا یکی نادنورهش تکراشم .دشاب یم یعامتجا دعب صخاش نیرخآ یعامتجا تکراشم.دنراد مهاب ییالاب یرایسب
 دیکات مهم نیا هب زین یرهش یزیر همانرب رد نیون یاه یروئت یمامت.دشاب  یم یرهش رادیاپ هعسوت یلصا یاه هیاپ
 جیاتن هنافساتماما.دناد یم ریذپ تسیز رهش کی تایرورض زا ار تکراشم هک ،یریذپ تسیز یروئت هلمج زا .دنا هدرک
 یمامت نیگنایم هکیروطب دادن ناشنار یبولطم تیعضو ملیدردنبرهشرد یعامتجا تکراشم صخاش یارب هدمآ تسدب
 الماک زین اهنآ یراد ینعم حطسو ،(9≤) دشاب  یم یددع شزرارادقمزا رتمک صخاش نیا یارب هدش نیودت یاه هیوگ
 نینچمهو.تسا هدش مدرمو یرهش تیریدم یاهداهن نایم ییادج بجوم تیعضو نیا ،(66606)تسا هدش هتفریذپ
 نآ هلمج زا داد تبسنرهش نیارد یعامتجا تکراشم نادقف هب ار ملیدردنبرهش تالکشمزا یرایسب هشیر ناوت یم
  .درک هراشا یرهش طیحم بولطمان تیعضو یهدناماس یارب یدج مزع نادقف هب ناوت یم

 
 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یریذپ تسیز یعامتجا یاه صخاش رادومن(5)هرامش لکش

 یداصتقا صخاش
 یاه هدادرگنایامن(1)هرامش لودج .دشاب  یم اهرهش یریذپ تسیز رد مهم داعبا زا یکی ،بولطم یداصتقا تیعضو
 ی هیوگ ود لاغتشا صخاشرد دوش یم هدهاشم هک روط نامه.تسا ملید ردنبرهش رد یداصتقادعب یارب هدمآ تسدب
 هدش هتفریذپ مه نآ یراد ینعم حطسودشاب  یم( 9)زا رتمک ناشنیگنایم رادقم لفکت راب بسانتو ناراکیب دادعت
 نینچ مه.تسا بولطم اتبسنراک یبایتسد تیعضورهش نیا رددصرد03 لامتحا هب تفگ ناوت یم نیاربانب ،(006≤)تسا
 تیعضو.تسا ،شخب تیاضردمآرد حطسو بولطم یلغش تیعضورگنایامنزیناه هیوگریاس یارب هدش ذخا تارمن
 ندشایوپ  ببس  تیعقوم  نیا .تسناد نآ یردنب تیعقوم نوهرم رتشیب ناوت یمار ملیدردنب رهش بولطم اتبسن یداصتقا
 لاغتشا و ،(یراب یاه جنل همدخ) ییوشاج ،یریگیهام ،(یراب  یاه جنل  نیکلام) یراد جنل ،یناگرزاب   نوچمه  ییاه لغش 

 یوق بذاج رهش نیا یاه هچرازاب و سراف جیلخ یابیز لحاوسدوجو نینچمه تسا هدش...و یراد ناروتسر هفرح رد
 هژیو هب ار یرایسب یاه لغش دوخ یدوخ هب هک دنشاب یم زورون مایا رد هژیو هب روشک رسارس زا نارگشدرگ یارب 

 دادعت ،دزاس ایهم ار دوخ نادنورهش لاغتشا تسا هتسناوت هک نیا رب هوالع رهش نیا.دنک یمدیلوت تامدخ شخبرد
 دوخ هب ار یناغفا عابتا نینچ مه و تسدرود و راوجمه یاهناتسا و اهرهش زا ار یلصف و یمئاد نارجاهم زا یدایز
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 .دشاب یم بسانم نکسم هی یسرتسد یرهش یریذپ تسیز مهمرایسب یاه طرش شیپزارگید یکی .تسا هدرک بذج
 نآزا یکاح جیاتن.تسا ملید ردنب رهش رد نکسم صخاش تیعضو زا هدمآ تسد هب یاه هداد رگنایب (1) هرامش لودج
 هکنآ لیلد هب اه هیوگریاسردودنا هتشاد تیاضر شیامرگ و شیامرس متسیس ،ماکحتسا ،قاتآ دادعت زا نانکاس هک دوب

 .دشن هدهاشم هدمآ تسد هب یاه هدادرد یراد ینعم توافت تسا هدش هتفریذپ رادقم زا رتشیب اهنآ یراد ینعم حطس
 رظن زا مه و تحاسم رظنزا مه بتارم هبدیدج یاه تفابرد ملبدردنب رهشرد نکسم تیفیک هکدرک هفاضا دیاب هتبلا
 .دهد یم لیکشت ار یرهش یگدنز یموتانآ یاهنایرشواهگر لقنو لمح متسیس .دنشاب یم رتدرادناتسا یسدنهم لوصا
 ،شزومآ هب ار مدرم یسرتسدو.دروآ یم دوجو هب یرهش هعسوت رد ار یمهم شقن لقنو لمح رادیاپ یاهرهش یارب
 بولطمان ملیدردنبرهش یارب صخاش نیا تیعضو.دروآ یم مهارف ...و یتشادهب یاه تبقارم و ،حیرفت ،لاغتشا ،رازاب
 راب لمح لیاسو دادعت زا طقف نادنورهش ،دهد یم ناشن اه هداد یراد ینعم حطسواه نیگنایم هکیروطب.تسا هدش یبایزرا
  شزرا  رادقم  زا رتمک  هدمآ  تسدب  یاه نیگنایم  یمومع  لقنو لمح  متسیس  دروم رد .دنا هتشاد  تیاضر رهش نیارد
 .دنا هدوب  یضاران  نآ  تیفیک و  یمومع لقن و لمح  هب  ناسآ  یسرتسد زا  نادنورهش  هک  تسنآ رگنایب و دشاب یم  یددع
 دیدشدوبمک ،سوبوتاو یسکات یاههاگتسیا نادقف هب ناوت یم ملید ردنب رهش لقن و لمح تالکشم هدمع زا لکرد
 و یرهش نورد یربرفاسم یاه هنایاپ نادقفو یناریسکات یاهریسم ندوب صخشمان ،شدرگرد لقن و لمح ناگوان
 اب ییاج هباج هیاپ رب رتشیب رهش نیا رد لقن و لمح تیعضو هک داد ناشن تادهاشم هتبلا.درک هراشا یرهش نورب
 مک یلیخو.دشاب  یم یرهش لخاد یربرفاسم یاه سناژآ یدودحات و تلکیس روتوم صوصخ هب یصخش هیلقن هلیسو
 یداصتقا هیجوت مدع یمومع لقنو لمح متسیس دوبمک للع زا یکی کش یبو.دوش یم هدافتسا یمومع لقن و لمح زا
 صخاش نیا هب یسرتسد نازیم.دشاب یم یفرصم یاهالاک تیعضو یداصتقا صخاش نیرخآ .دشاب یم رهش نیارد
 ناوت یم اه هداد یراد ینعم حطسو هدمآ تسدب یاه نیگنایم هب هجوتاب.دشاب هعماج نیب یداصتقا هافر یایوگ دناوت یم
 .دنرادندوخ فرصمدروم یاهالاک هب یبایتسد رد یلکشم ملیدردنب رهش نانکاس هک تفگ

 یداصتقا صخاش تیعضو یا هنومن کتT نومزآ(4)هرامش لودج
 دعب صخاش هیوگ  یراد ینعم حطس t رادقم نیگنایم رایعم فارحنا

 ناراکیب دادعت 38606 -30303 918303 0098008

شا
اغت

 ل

تقا
داص

 ی

  لفکت راب بسانت 66606 -1٩801 8٩0003 1806306

  یلغش یاه تصرف دادعت 66606 383088 013309 8060808

  بسانم لغش نتشاد 66606 683038 013609 1801106
 بسانم و یفاک دمآرد 66606 668088 331309 811808

  بسانم لغش هب یسرتسد نازیم 66606 6٩0008 383909 6608608

 نکسم رد یفاک یاه قاتا دادعت 06606 90٩03 331809 ٩810106

سم
نک

 

 نکسم رد یفاک و بسانم تحاسم نازیم ٩٩606 -1٩٩08 ٩16103 631٩608

 نکسم ماکحتسا نازیم 66606 13800 331909 8٩03306

 بوخ تیفیک اب نکسم ندوب سرتسدرد نازیم 09106 -8٩106 8٩0303 8٩18306

 بسانم شیامرس و شیامرگ متسیس زا یرادروخرب نازیم 66606 093088 331009 9006106

  بالضاف و یتشادهب عفد متسیس زا یرادروخرب نازیم 9٩306 13608 18٩609 8011608

 یمومع لقن و لمح هب ناسآ یسرتسد 16606 -00103 666103 1910808

مخ
و ل

قن 
 ل

  یرهش نورب و یرهش نورد یربرفاسم یاه هنایاپ دوجو 66606 -601038 013103 3610٩06

  یمومع لقن و لمح تیفیک 66606 -91801 013٩03 1903608

  راب لمح هیلقن لیاسو دادعت 16606 03103 666309 1300808

 (...و هویم ،یزبس ،تشوگ) ییاذغ داوم فرصم نازیم 66606 11101 18٩109 0083106

اک
یال

م 
فرص

 ی

 (....زاگ و ،قرب) یژرنا فرصم نازیم 66606 03300 ٩01909 3389306

 (...و كاشوپ ،یقرب مزاول) تامدخ و الاک فرصم نازیم 66606 63٩00 18٩909 9001608
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 یداصتقا یاه صخاش رادومن (3)هرامش لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یطیحم تسیزدعب
 نیا یارب هدمآ تسدب جیاتنرگنایب(0) هرامش لودج .تسا نآ یطیحم تسیز دعب یرهش یریذپ تسیز مهم داعبا زا
 حطس ندوب هتفریذپو ،(9≤) یددع شزرا رادقم زا نیگنایمرادقم ندوبرتمک لیلد هب یگدولآ صخاشرد.دشاب یم دعب
 هیوگ ود رد نوچ اما .دنا هدوبن یضار رهش نیا یاوه تیفیکزا نادنورهش.درک طابنتسا ناوت یم ،(006≤)نآ یراد ینعم
 ی هتسه دقاف رهش نیا نینچمه و دنا هدرک یبایزرا لیبموتا دمآو تفر و تاجناخراک یگدولآ زا دقاف ار رهش یدعب

 لماش هک دراد یعیبط اشنم رهش نیارد اوه تیفیکزا یتیاضران تلع دصرد03 لامتحا هب نیاربانب ،دشاب یم یتعنص
 نینچمه.تسناد هقطنم نیارد بسانم یهایگ ششوپ نادقف لیلد هب اهدزگزیر دوجوودایز یامد ،الابرایسب تبوطر
 یاهنامزاس یوسزارتشیب یگدیسر هبزاینو تسا هدشن یبایزرا بولطم رهش نیا رد بالضاف و هلابز یروآ عمج تیفیک
 هک .دشاب یم یتوص یگدولآ نادقف و شمارآ تسا هدش یبایزرا بسانم صخاش نیارد هک یا هیوگ یاهنت.دراد طبر یذ
 نیا رد  یسررب دروم  صخاش  نیرخآ .تسناد نآ زا یشان یادصرس و کیفارت نادقفو مک مکارت رد ناوت یم ار نآ تلع
 بولطمان رایسب تیعضو رگنایب (18) هرامش  لودج رد  هدمآ  تسدب  تاعالطا .تسا  یرصب  تیفیک  صخاش  شهوژپ 
 تیفیک ی هیوگ زج هب.اه هیوگ یراد ینعم حطسو نیگنایم رادقم هب هجوتاب.تسا ملید ردنب رهش رد صخاش نیا

 مدع هیوگ هیقب.،(99006)تسا هدش هتفریذپ رادقم زا رتشیب نآ یراد ینعم حطس هک اهانب یرامعم و اه نامتخاس
 دشر هزاجا و .تسا بولطمان نآ یمیلقا طیارش لیلد هب رهش یعیبط ییابیز .تسا هدش بجوم ار نادنورهش تیاضر
 .تسا هدش هدهاشم امیقتسمو دهد یم ناشن اه هداد هک روط نامهو.دهد یمن رهش رد ار ناتخرد و ناهایگ یعیبط
 لماعت یاهاضف مهودراد تبثم رثا رهش یامیلکورکیمرب مه هک زبس یاهاضف و كراپداجیا یارب زین طبر یزاهنامزاس
 میلقا یتخرد و یهایگ یاه هنوگو زبس یاهاضف ظاحل زا الک رهشو هدادن ناشن تبغر دنتسه یرهش یگدنزرس یارب
 یروش و یمیلقا طیارش لیلد هب هک دنچره دشاب یم یرورض رایسب ملید رهش یارب زبس یاضف داجیا..تسا ریقف دنسپ

 و رهش شقن تیوقت یارب دشاب یم یرگشدرگدصقمو دشاب یم ریذپ تسیروت رهش نیا نوچ اما.دشاب رب هنیزه كاخ
  .ددرگ داجیا یهایگ عونتو تاناکما مامت اب زبس یاهاضف نارگشدرگ نینچمه و نادنورهش لاح هافر تهج
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 یطیحم تسیز دعب تیعضو یا هنومن کتT نومزآ(5)هرامش لودج
 دعب صخاش هیوگ  یراد ینعم حطس t رادقم نیگنایم رایعم فارحنا

  اوه تیفیک نازیم 96606 -60303 013103 993٩306
ولآ

گد
   ی

یز
س

م ت
یح

یط
 

 هیلقن لیاسو دمآ تفر زا یشان یگدولآ نازیم 66606 -1٩60٩ ٩01003 133٩306

  یتعنص یاه هناخراک و اه هاگراک زا یشان یگدولآ نازیم 96606 -99088 331٩03 8٩03306

  هلابز یروآ عمج تیفیک 66606 -16803 8٩0103 13٩3306

  بالضاف یروآ عمج تیفیک 66606 -3٩0098 918803 3183608

  یتوص یگدولآ نادقف و شمارآ نازیم 66606 ٩3٩01 331909 6603808

  رهش یعیبط ییابیز تیفیک 66606 -31600 331003 31٩1306

فیک
ی

ب ت
رص

 ی
  اهانب یرامعم و اه نامتخاس تیفیک 99006 -٩٩106 18٩303 1986608 

  اه نابایخ و رباعم یرصب تیفیک 66606 -100068 831103 939٩106

  رهش زبس یاضف تیفیک 96606 -00303 918103 01٩1608

ضف
یا

س 
زب

 ناکدوک یارب یزاب یاضف دادعت 66606 -33309 18٩٩03 ٩30٩306 
 كراپ دادعت 00606 -33308 ٩01103 9303306

 ییابیز رظن زا اه نابایخ و هچوک تیفیک 66606 -091٩ 8٩0003 0003306

 زبس یاضف یگدنکارپ عیزوت و تیمک 36606 -10809 18٩٩03 8983808

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یریذپ تسیز یطیحم تسیز دعب یاه صخاش تیعضو رادومن (7)هرامش لکش

 نمدیرف نومزآ
 یاه نیگنایم.تسا هدش هدافتسا نمدیرف نومزآ زا ملید ردنب رهش رد یریذپ تسیز یاه صخاش یدنب هبتر یارب
 هبتر نیگنایم اب یداصتقا دعب لوا هبتر رد هک تسا نآ رگنایب(0)هرامش لودج رد یریذپ تسیز داعبا یارب هدمآ تسدب

 رارق 0٩08 هبتر نیگنایم اب یطیحم تسیز دعب موس هبتر رد و9308 هبتر نیگنایم اب یعامتجا دعب مود هبتر رد ،3903
 یرتهب اتبسن  تیعضو یداصتقا دعب هک هدش ببس رهش نیا یردنب تیعقوم هک تفگ ناوت یم عومجم رد.دنا هتفرگ
 و تاحیرفت ،نامردو تشادهب ،شزومآ نوچمه شیاه صخاش بولطمان تیعضو لیلد هب یعامتجا دعب و دشاب  هتشاد 
 یگدیسر مدع و یعیبط دعاسمان طیارش لیلد هب زین یطیحم تسیز دعب.دشاب  یمن ریذپ تسیز تکراشم ،تغارف تاقوا

  .تسا هدز مقر رهش نیا رد یگدنز یارب ار یدب طیارش لوئسم یاهنامزاس
 ملید ردنب رهش یریذپ تسیز داعبا زا نمدیرف نومزآ (3) هرامش لودج

 هبتر  هبتر نیگنایم داعبا

 8 3903  یداصتقا

 3 9308  یعامتجا

 9 0٩08  یطیحم تسیز

  813031  ود یخ ی هرامآ

  66606  یراد ینعم حطس

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ملید ردنب رهش رد یریذپ تسیزداعبا یدنب هبتر رادومن(3)هرامش لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یریگ هجیتن
 رد ییاهراجنه تروصب دناوت یمندوخ یدوخ هب اما.تسا هدروآ مهارف ار باذج زادنا مشچ کی رادیاپ هعسوت
 یارب ار مزال ییارگدرکلمع یریذپ تسیز درکیور لباقمرد.دوش یهتنم زادنا مشچ نیا هب ندیسر یارب یریگ میمصت
 مزاول زا یعیسو فیط ناونع هب یریذپ تسیز نیاربانب.دروآ یم ناغمرا هب رادیاپ هعسوت زادنا مشچ هب یبای تسد
 طیحم ،یداصتقا هعسوت ،نکسم عونتم یاه هنیزگ دننامه ،دننک یم یگدنز هعماج کی رد هک یدارفا یارب زایندروم
 و لمح ،زبس یاضف هب یسرتسد ،تاناکما و تامدخ زا یا هدرتسگ فیط هب یسرتسد ،طلتخم یربراک اب هدش هتخاس
 اتسار نیمهرد.دنک یم راومه ار رادیاپ هعسوت هب ندیسر هار و ،دنک یم کمک هعماج یگدنز تیفیک هب روحم ناسنا لقن
 نآداعبا دوبهب یارب یاهراکهار هئارا و ملید ردنب رهش رد یریذپ تسیز نازیم یسررب لابند هب زین رضاح شهوژپ
 یناگرزاب قنور و رهش نیا یردنب تیعقوم لیلد هب یداصتقا دعب تیعضو هک داد ناشن هدمآ تسدب جیاتن.تفرگ ماجنا
 صخاش داد ناشن یریذپ تسیز دعب نیا رد یسررب زا لصاح جیاتن هکیروطب.تسا بولطم اتبسن نارگشدرگ بذج و
 تیبولطم زا هدش هتفریذپ یراد ینعم حطسواه نیگنایم اب بیترت هب ،نکسم ،یفرصم یالاک ،دمآردو لاغتشا
 هدافتسا و متسیس نیا زا نادنورهش تیامح مدع لیلد هب یمومع لقن و لمح صخاشاما.دنا هدوبرادروخرب یبوخاتبسن
 هجوت اب ملید ردنب رهش ،یریذپ تسیز یعامتجا دعب درومرد.دشاب  یم فیعض(تلکیسروتوم) یصخش هیلقن هلیسو زا
 ود زج هب تفگ ناوت یم هراب نیارد.دشاب  یمنرادروخرب بولطم تیعضو زا اه صخاش یراد ینعم حطس و اه نیگنایم هب

 ،یشزومآ تامدخ رد هک ییاهدوبمک و اهییاسران ،دنا هتشاد یبولطم اتبسن تیعضو هک قلعت سحو تینما صخاش
 رد یعامتجا دعب یریذپ تسیز زا عنام تسا هتشاد دوجو تکراشم ،تغارف تاقوا و تاحیرفت ،ینامرد و یتشادهب

 رد تسا ریذپ تسیز رهش هوجو نیرتزراب هک تامدخ عاونا هب ناسآ یسرتسد ناکما نیاربانب.تسا هدوب ملید ردنب رهش
 ققحت رد ییالاب رایسب تیمها هک تسا یطیحم تسیز دعب ریذپ تسیز رهش رگید دعب.درادندوجو ملید ردنب رهش
 .تسا بولطمان رایسب ملید ردنب رهش رد دعب نیا یاه صخاش تیعضو هنافساتم اما دراد یرهش یریذپ تسیز
 دعب نیا تیعضو زا تدش هب نادنورهش ،داد ناشن اهنآ یراد ینعم حطسو شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب یاه نیگنایم
 یعیبط دعاسمان طیارش رد ناوت یم ار یطیحم تسیز دعب بولطمان تیعضو تلع.دنتسه یضاران یطیحم تسیز
 امد و یتخردو یهایگ ششوپ فعض نآ ببس هبو كاخ ندوبریقف ،یحطس یاهبآ عفد لکشم و بیش نادقف نوچمه
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 لماوع عومجم.تسناد تالکشم نیا دوبهب یارب طبر یز یاهنامزاس یگدیسر مدع نینچمه و الاب رایسب تبوطر و
 نیا اب .دشابن ریذپ تسیز یرهش یطیحم تسیز دعب رظن زا ملید ردنبرهش هدش بجومو هداد مه تسدرد تسد قوف
 داعبا نیا دوبهب یارب یتاداهنشیپ ملید ردنب رهش رد یطیحم تسیزو یعامتجا داعبا ندوبنریذپ تسیز تلع هب ریسافت
 .دوش یم هداد
 اهداهنشیپ
  یعامتجا تلادع یاتسار رد یمومع شزومآ یاه هنارسدوبهب.شیازفا •
 رهش نیا رد یرگشدرگ تعنص زا تیامح یاتساررد زبس یاضف و یشزرو ،یحیرفت ،یتغارف یاه هنارس شیازفا •
 زکارم نیا رد هدش هئارا تامدخ تیفیکدوبهبو ینامرد زکارمواه ناتسرامیبدادعت شیازفا •
 یاهبآ حیحص تیاده و یروآ عمج یارب (یحطس یاهبآ هکبش یدنب بیش)یتایلمع یاهحرط ماجنارد عیرست •
 نادنورهش لاح هافر تهج یحطس
 رهش روما رد تکراشم یایازم زا نادنورهش ندرک علطم یارب رهش یاروش و یرادرهش طسوت ییاههاگراکداجیا •
 رهش حطس رد بالضاف و اه هلابز یروآ عمجرد رتشیب تقدو تراظن شیازفا •
 زادنا مشچ دوبهب یارب نابایخ لخاد یاهژویفر ،زبس یاهاضف رد دنسپ میلقا ناتخرد و ناهایگ شرورپو تشاک •
  رهش یامیلکورکیمو
 عبانم
  نارهت ،لوا پاچ ،شخرذآ تاراشتنا ،انعم ات ینابم زا ریذپ تسیز رهش :(6398) اضریلع ،دابآ ردنب

 ییاضف لیلحت هیرشن ،جدننسرهش ود هقطنم یریذپ تسیز نازیم شجنس ،ابیرف یناتسدرک یورسخ ،اضر دمحم یناوضر ،نیسحداژن یمتا
 .9398 ناتسمز یطیحم تارطاخم

 یریذپ تسیز یبایزرا و شجنس(8398) یبتجم ،نایعیفر ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم ،اضر دمحم ،یناوضر ،نیما دمحم ،یناسارخ
 هرامش ،موس لاس ،8398 ناتسمز ،ییاتسور یاه شهوژپ همانلصف ،(نیمارو ناتسرهش:یدروم هعلاطم) یرهش نوماریپ یاهاتسور
 .3٩-168صص ،مراهچ

 ناتسرهش یدروم هعلاطم یگدنز تیفیک درکیور اب یرهش نوماریپ یاهاتسور یریذپ تسیز نییبت » :(8398) نیما دمحم ،یناسارخ
 .نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد هلاسر ،«نیمارو

 رادیاپ هعسوت یاتسار رد اه رهش یریذپ تسیز تیلباق (9398) هزمح ،یدابا دسا یرفعج ،نیمیس ،ییالوت ،هنازرف ،روپ ناساس
 لاس ،دیدج هرود ،9398 زییاپ ،ناریا یایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهوژپ -یملع همانلصف (نارهت رهش نالک:یدروم هعلاطم)یرهش
 .٩08-338صص ،31 هرامش ،38

 هناگ ود و تسیب قطانم رد یرهش یریذپ تسیز یبایزرا و شجنس (1398)هزمح ،یدابآ دسا یرفعج ،نیمیس ،ییالوت ،هنازرف ،روپ ناساس
 .31-٩3صص ،18 هرامش ،مجنپ لاس ،0 هرود ،1398 ناتسبات ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،نارهت رهشنالک

 یایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهوژپ -یملع همانلصف ،نارهت ٩8 هقطنم رد یریذپ تسیز داعبا (0398) یلدگیب الیل و یلع ،یعامش
 .838-8٩8 صص ،60 هرامش ،مهدراهچ لاس ،دیدج هرود0398 زییاپ ،ناریا

 .ینایدق :نارهت .یرهش یزیر همانرب رد ون یاه هشیدنا .(9398) نسح ،ممصم نایدمحم ،هلیمج ،این یلکوت ،رفظم ،یفارص
 هلجم ،(دزی ناتسا:یدروم هعلاطم) یا هقطنم هعسوترد کچوک یاهرهش درکراک و یسررب ،(1198) ،فجنریم ،یوسوم ،رغصا ،یبارض

 1198 ناتسبات ،3 هرامش ،63هرود ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج
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 صخاشربدیکات اب یرهش یریذپ تسیزرب یلیلحت ،(0398) ،یلعدیما ،یمزراوخ ،میحردمحم ،امنهر ،ءازجادمحم ،یهوکش ،دمحم ،یربنق
 .موس هرامش ،لوا لاس ،یسایس یایفارغج یشهوژپ همانلصف ،(دهشمرهشنالک:هعلاطمدروم)یرادیاپو تینما
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