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 هدیکچ
 یناهج یاهرهش ردام و اهرهش نالک یارب یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف یاه تصرف ،رادیاپ هعسوت عیانص نیرت مهم زا یكی ناونع هب یرگشدرگ
 اه تخاسریز دوبهب ،لغش داجیا رد شریذپانراكنا یاه تیلباق لیلد هب یرگشدرگ رازاب و تعنص .دروآ یم دوجو هب ناریا یاهرهش نالک هلمج زا

 ی هعسوت موهفم رب اكتا اب ،رادیاپ یرگشدرگ .تسا هدرک بلج دوخ هب ار ناهج رسارس رد یرهش نالوئسم زا یرایسب هجوت ،هیامرس بذج و
 زا یكی .دشاب هتشاد تسیز طیحم و نابزیم هعماج رب ار ریثأت نیرت مک ،یداصتقا یهددوس نیع رد یرگشدرگ رازاب و تعنص دهاوخ یم ،رادیاپ
 نیب رد دیفس رازاب و تعنص کی ناونع هب یشزرو یرگشدرگ هزورما .تسا یشزرو یرگشدرگ زا ترابع یرگشدرگ دشر هب ور و مهم عاونا

 یسایس و یداصتقا تیعضو دوبهب ،اه تخاس ریز هعسوت ،دمآرد ،لاغتشا شیازفا تهج مهم یاه یژتارتسا زا یكی هب هتفای هعسوت یاهروشک
 رگشدرگ بذج ظاحل زا مه و یداصتقا هعسوت یاه صخاش ظاحل زا مه ناریا یاهرهش نالک زا یكی ناونع هب دهشم رهش .تسا هدش لیدبت

 ،دایتعا ،رقف ،یراكیب ؛تسین بولطم نادنچ رادیاپ هعسوت یاه صخاش یخرب ظاحل زا رهش نیا تیعضو اما .تسا هتفای هعسوت یاهرهش وزج
 هجیتن رد و رقف شیازفا ببس ،لاغتشا دوبن و ینیشن هیشاح .دنور یم رامش  هب رهش یعامتجا تالضعم نیرت گنررپ زا یسنج یشک هرهب و تقرس
 نیا اب .تسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت یارب یاهدرتسگ یاهلیسناتپ یاراد رهش نیا رگید فرط زا .تسا  هدش رهش نیا رد تقرس و دایتعا

 رد رادیاپ هعسوت یفرط زا و هدشن ماجنا دزادرپب دهشم رهش رادیاپ هعسوت رد یشزرو یرگشدرگ شقن یسررب هب هک یقیقحت نونکات دوجو
 هعسوت یاتسار رد یشزرو یرگشدرگ یدربهار لدم نیودت رضاح قیقحت یلصا فده .تسا هتفرگ رارق روشک لک و رهش تیریدم راک روتسد
 یارب ار یرهش رادیاپ هعسوت دناوت یم هنوگچ دهشم رهش رد یشزرو یرگشدرگ هعسوت هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا دهشم یرهش رادیاپ

 ود زا ،تاعالطا و اههداد یروآ عمج یارب .تسا یشیامیپ -یفیصوت شور رب ینتبم و یفاشتکا عون زا رضاح هعلاطم ؟دروایب ناغمرا هب نانکاس
 هب هجوت اب .تسا هدش یروآ عمج رظن دروم تاعالطا و اههداد و هیهت همانشسرپ ینادیم شور رد .تسا هدش هدافتسا ینادیم و یاهناخباتک شور
 تیریدم دیتاسا لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش هداد میمعت یرامآ هعماج هب و هدافتسا یفداصت یریگهنومن شور زا ،قیقحت ندوب یشیامیپ
 رازگرب یاهسناژآ ناریدم زین و یرگشدرگ یارتکد و دشرا نایوجشناد ،یشزرو تیریدم یارتکد و دشرا نایوجشناد ،یدرگناهج و یشزرو
 نارکوک یریگ هنومن شور زا یرامآ هنومن مجح نییعت یارب .تسا دهشم رهش نارگشدرگ یاهامنهار و نانادرگروت و یترفاسم یاهروت هدننک
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 ماجنا خابنورک یافلآ شور زا یدنم هرهب اب همانشسرپ ییایاپ شجنس .دش صخشم یرامآ هنومن ناونع هب رفن 015 شور نیا ساسا رب .دش هدافتسا
 یرتماراپان نومزآ زا هدافتسا اب و هدش یدنب هقبط SPSS رازفا مرن قیرط زا هدمآ تسد هب تاعالطا .دمآ تسد هب 110/1 ربارب نآ رادقم هک دش
 یشزرو یرگشدرگ هعسوت هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .تسا هتفرگ تروص رظن دروم یاه لیلحت و صخشم اه صخاش یراد ینعم رئوكسا یاک
 .تشاذگ دهاوخ رب یتبثم تاریثأت رهش یطیحم تسیز یدبلاک یرادیاپ زین و رهش یعامتجا یرادیاپ ،رهش رادیاپ یداصتقا هعسوت دهشم رهش رد

 

 .یطیحم تسیز یدبلاک یرادیاپ ،یعامتجا یرادیاپ ،رادیاپ داصتقا ،رادیاپ هعسوت ،یشزرو یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو

 

 همدقم
 روشک ود رد ار دوخ هعسوت یارب یرگشدرگ هژورپ نیتسخن یناهج کناب هک ینامز زا لاس 60 زا شیب تشذگ اب
 هدنام یقاب غاد نانچمه عماوج رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن ثحب ،درک زاغآ سنوت و شکارم ینعی ییاقیرفآ
 هتخانش هفرم راشقا هب دودحم و سکول رازاب و تعنص کی ناونع  هب مدرم هماع نیب رد مه زونه یرگشدرگ .تسا
 .تسا قبطنم تیعقاو اب عماوج یخرب رد لقادح ،یفنم رهاظ  هب تشادرب نیا هک درک نامتک ناوت یمن هتبلا .دوش یم
 یاهانب و یلم یاه كراپ ،اهرهش رد یریذپان ناربج هاگ یفنم راثآ دناوت یم یرگشدرگ شخب رد فیعض نالک تیریدم
 دیدهت ضرعم رد ار اه نآ رایتخا رد عبانم و یموب راشقا ،یلحم یاه تخاسریز نینچمه و دراذگب یاج رب یخیرات

 یاهداهن هجوت دروم یرگید نامز ره زا شیب زورما 8رادیاپ یرگشدرگ ثحب اتسار نیمه رد .دهد رارق یدج
 یرگشدرگ ،تسا دحتم للم نامزاس هب هتسباو یاهداهن زا هک یرگشدرگ یناهج نامزاس .تسا هتفرگ رارق یللملا نیب
 هدنیآ و لاح یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا ریثأت لابق رد رادیاپ یرگشدرگ :دنک یم فیرعت هنوگ  نیا ار رادیاپ

 ار نابزیم عماوج و تسیز طیحم ،یرگشدرگ رازاب و تعنص ،نارگشدرگ یاهزاین و تسا ریذپ تیلوئسم ًاالماک دوخ
 تبثم یتینما یتح و یگنهرف ،یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا راثآ دناوت یم رادیاپ یرگشدرگ .دهد یم رارق رظندم
 یرگشدرگ زا ترابع یرگشدرگ دشر هبور و مهم عاونا زا یکی .دراذگب یاج رب عماوج رد دوخ زا یرادیاپ و
 یعماج و دیدج راتخاس هک هدرک داجیا ار یرگشدرگ زا یدیدج عون شزرو و یرگشدرگ نایم دنویپ .تسا یشزرو
 و یرگشدرگ نیاربانب .تسا هدروآ دوجو هب ناسنا یمسج و یحور طاشناب هارمه حیرفت و تغارف تاقوا ندرک رپ یارب
 و تعنص کی زا رتارف نینچمه .دنراد زورما هعماج رب یفرگش ریثأت هک دنا یناهج داصتقا زا یتایح ءزج ود شزرو
 رگید نامز ره زا دیفس رازاب و تعنص نیا .تسا هدش لیدبت یناهج حطس رد یداصتقا -یعامتجا یا هدیدپ هب ،رازاب

 یراذگ هیامرس اب اهروشک زا یرایسب و تسا هدرک زاب یرشب عماوج رد یدعب دنچ یا هدیدپ ناونع هب ار دوخ هاگیاج
 ،یداصتقا تیعضو دوبهب روظنم هب مهم یعبنم هب ار نآ و هدرک كرد بوخ ار رازاب و تعنص نیا ریثأت و دیاوف ،ناوارف
 هک داد ناشن (1863)وکیمای هک یروط هب .دناهدرک لیدبت دوخ دصقم یزاس دنرب و ترهش شیازفا و یسایس و یعامتجا
 دشر شیازفا ثعاب یرهش یرگشدرگ دشر یرهش یرگشدرگ هعسوت دنور یاهدمایپ و مهم یاههبنج یسررب اب
 .(1198 ،داژنریما)تسا هدش نینکاس یاه تیلاعف و یهاگآ و یلحم
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 عون نآ رد هک دودحم نامز تدم یارب و هناخ طیحم زا رود شزرو رب ینتبم رفس ناونع هب یشزرو یرگشدرگ
 نیب رد دیفس رازاب و تعنص کی ناونع هب یشزرو یرگشدرگ هزورما .تسا هدش فیرعت دوش یم صخشم شزرو
 دوبهب ،اه تخاس ریز هعسوت ،دمآرد ،لاغتشا شیازفا تهج مهم یاه یژتارتسا زا یکی هب هتفای هعسوت یاهروشک
 یزرا دمآرد ،روشک هب یجراخ رگشدرگ ره دورو ،دهاوش ساسا رب .تسا هدش لیدبت یسایس و یداصتقا تیعضو
 عوضوم هب ،دنک یم افیا یسایس و یداصتقا ظاحل زا هک یمهم شقن لیلد هب و دنک یم دیلوت ار تفن هکشب 63 اب ربارب
 رد یبسانم طیارش هک ییاهروشک زا یرایسب هک تسا نیا رگنایب اهرامآ یفرط زا .تسا هدش لدبم یدربهار رایسب

 .(1198 ،رورنه) دننک یم هرادا قیرط نیا زا ار دوخ داصتقا زا یمیظع شخب دنراد یشزرو یرگشدرگ صوصخ
 ریگرد نآ اب یزورما هعماج هک تسا یلئاسم نیرت مهم هرمز زا اهرهش هیور یب دشر و یرهش هعسوت رگید یفرط زا
 دزاس یم دراو تعیبط راتخاس و اه متسیسوکا رب یئوس تارثا ،یلوصا و تسرد یزیر همانرب نودب یرهش هعسوت .تسا
 یرهش نازیر همانرب اذل .دوش یم یعامتجا - یداصتقا ءوس یاهدمایپ هب رجنم ،صوصخ نیا رد عماج تاعلاطم دوبن و
 دروم رد .تسا نیمزرس یربراک یوگلا نیرتهب هدنرادرب رد تسایس مادک هک دنا هجاوم یریگ میمصت نیا اب هراومه
 لسن دروم رد اهنت هن رما نیا ،تساه ناسنا یگدنز تاناکما شرتسگ هعسوت زا روظنم رگا هدمآ رادیاپ هعسوت موهفم

 ،تسین تسیز طیحم زا تظافح اهنت ،رادیاپ هعسوت زا روظنم .دشاب رظندم زین هدنیآ یاه لسن یارب دیاب هکلب رضاح
 دادعت هن و ناهج مدرم مامت یارب ار یگدنز تاناکما و تلادع هک یدشر ،تسا یداصتقا دشر زا یدیدج موهفم هکلب
 ،یژرنا ،یراجت ،یلام ،یداصتقا یاه تسایس رادیاپ هعسوت دنیارف رد .(0198 ،یهلا حتف)تسا هدیزگرب دارفا یکدنا
 موادت ار یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت هک دوش یم یحارط یاهنوگ هب ...و یرازاب و تعنص ،یزرواشک
 هدهع رب نآ تخادرپ زاب هک یداصتقا یاهیهدب ،یراج فراصم یلام نیمأت یارب ناوت یمن رگید ساسا نیا رب .دشخب
 ای یعامتجا ،یداصتقا یاهبیسآ لیمحت مدع ینعم هب رادیاپ هعسوت تیاهن رد .درک داجیا تسا هدنیآ یاه لسن

 رد ،مینک یدنب هتسد یجراخ و یلخاد هتسد ود هب ار یشزرو یرگشدرگ رگا .تسا هدنیآ یاه لسن هب یطیحم تسیز
 هک یکدنا یاه یزیر همانرب یتح و اه شهوژپ دوجو اب و هدرکن ادیپ هعسوت نادنچ یلخاد یشزرو یرگشدرگ ام روشک

 نامزاس رد هچراپکی یمتسیس دوبن لیلد هب هتبلا .دوش یمن هدهاشم یریگمشچ جیاتن ،ارجا دعب رد هتفرگ تروص
 هنوگ چیه ؛دهد تسد هب یقیقد تاعالطا هک ناناوج و شزرو ترازو ای یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم
 ،دوش یم هدهاشم روشک یشزرو یرگشدرگ هنیمز رد هک ییاه تیلاعف هدمع .درادن دوجو هنیمز نیا رد یصخشم رامآ
 یشزرو هقباسم کی رد تکرش فده اب و رگید رهش هب یرهش زا هک تسا یشزرو یاه میت ناراکشزرو هب طوبرم
 .(٩198 ،یناتسدرا)دوش یم هتفگ لاعف یشزرو نارگشدرگ ،نارگشدرگ هنوگ  نیا هب هک دننک یم رفس هب مادقا

 یرگشدرگ عون نیا .دوش یم هتفگ دادیور یشزرو یرگشدرگ ،نآ هب هک دراد دوجو یشزرو یرگشدرگ زا یرگید عون
 هب .دننک یم ترفاسم یشزرو دادیور کی یاشامت یارب رگید رهش هب یرهش زا هک تسا ینایچاشامت لماش اتدمع
-نارگشدرگ و تسا تعاس 13 زا رتمک ،دریذپ یم تروص هنوگ نیا هک ییاه ترفاسم زا یرایسب هک نیا لیلد
 نیا رد روشک یشزرو یرگشدرگ یاه تیلاعف زا یمک دادعت ،دننک یمن تماقا نابزیم رهش رد ار بش (نایچاشامت)
 یایازم ،درادن دوجو نآ رد دصقم رد هنابش تماقا هک ترفاسم زا ییاهوگلا .(٩198 ،یناهفصا)دنریگ یم رارق هتسد
 ینعی یجراخ یشزرو یرگشدرگ شخب رد .دروآ یم ناغمرا هب نابزیم روشک ای رهش یارب یکدنا رایسب یداصتقا
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 لخاد هب روشک زا جراخ زا هک یشزرو نارگشدرگ و دننک یم ترفاسم روشک زا جراخ هب هک یشزرو نارگشدرگ
 و یجراخ یشزرو یرگشدرگ هلوقم ود ره رد رتهب ترابع هب .تسا لاونم نیمه هب عضو ،دننک یم ترفاسم روشک
 .تسا لاعف یشزرو یرگشدرگ تروص هب اه تیلاعف رتشیب ،یلخاد
 ظاحل زا مه و یداصتقا هعسوت یاه صخاش ظاحل زا مه هک تسا ناریا یاهرهشنالک زا یکی ناونع هب دهشم رهش
 هب یکتم دهشم داصتقا هب تسا یرایسب نارگشدرگ نابزیم هنایلاس هک تسا هتفای هعسوت یاهرهش وزج رگشدرگ بذح
 لباق یکشزپ تاناکما و گرزب یراجت زکارم دوجو ،نآ رانک رد .تسا اضر ماما مرح رب زکرمت اب یبهذم یرگشدرگ
 یرامشرس ساسارب .تسا  هدش زین رهش نیا رد تمالس یرگشدرگ و یحیرفت یرگشدرگ قنور بجوم ،هجوت
 دص و نارهت زا سپ ناریا تیعمجرپ رهش نیمود ،تیعمج نت 1188669 اب دهشم 0398 لاس نکسم و سوفن یمومع
 نیمتشه ،اضرلا یسوم نب یلع مرح دوجو هطساو هب رهش نیا .دور یم رامش هب ایند تیعمج رپ رهش نیمکی و
 و ینامیرب)تسا روشک زا جراخ زا رئاز نویلیم ود و لخاد زا رئاز نویلیم ٩3 زا شیب یاریذپ هنالاس ،هعیش بهذم ماما
 .(9398 ،نایداژن یبعک

 زابرید زا دهشم رهش و ناسارخ .تسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت یارب یا هدرتسگ یاه لیسناتپ یاراد دهشم رهش
 .دوش یم بوسحم رهش نیا لوا شزرو یعون هب و تسا هدوب روشک حطس رد یتشک حرطم یاه بطق زا یکی
 یاه هناخروز نیرت مهم زا یکی و تسا رادروخرب دهشم رد یا هژیو هاگیاج زا یا هناخروز و یناتساب یاه شزرو
 رد رادفرطرپ یاه شزرو زا زین لابتوف .تسا دهشم رد یوضر سدق ناتسآ یندب تیبرت هب هتسباو هناخروز ،روشک
 و ملع میت نینچمه .دراد روضح ناریا لابتوف رترب گیل رد دهشم زا وردوخ رهش هدیدپ میت نونکا مه .تسا دهشم
 ارآ شرف هب تقوم روط  هب نآ زایتما هک تسا روشک لاستوف یهاگشاب گیل رد بوبحم و حرطم یاه میت زا دهشم بدا
 و یدزی یلپاپ)درک دوعص رترب گیل هب 93–33 لصف رد هک دهشم یسودرف لاستوف میت زین و تسا هدش لقتنم دهشم
 .(0198 ،ییاقس
 هاگشزرو یشزرو یاه هعومجم .تسا یشزرو تسیپ دنچ و رایسب یشزرو نکاما و اه هعومجم هدنرادرب رد دهشم
 ،نایمظاک ،ناغمرا یاهرختسا ،سای یشزرو یگنهرف عمتجم ،یوضر سدق ناتسآ یشزرو یاه هعومجم ،دهشم یتخت
 ،نماث مویداتسا .درک دای هنومن ناونع هب ناوت یم ار یبآ یاه جوم یشزرو هعومجم و یتشهب دیهش و رمحا لاله
 نیمود دهشم نماث هاگشزرو .دنتسه دهشم یشزرو یاه مویداتسا نیرت مهم ،یتخت مویداتسا و اضر ماما هاگشزرو
 اب هاگشزرو نیا لوا زاف .تسا هدش زهجم یتوبکنع نیبرود هب هک تسا یدازآ هاگشزرو زا سپ ناریا هاگشزرو
 هاگیاج ریز رد یشزرو نلاس 18 لماش زین اضر ماما هاگشزرو .دیدرگ حاتتفا 9198 لاس رد رفن رازه 69 شیاجنگ
 هب هک تسا ناریا رد لابتوف فقسم هاگشزرو اهنت هاگشزرو نیا .تسا یرفن رازه 69 مویداتسا لابتوف نارگاشامت
 شکور اب نارگاشامت هاگیاج یئاپرخ فقس ،اهاضف یمامت زا هنیهب هدافتسا هلمجزا تخاس یاه یگژیو ظاحل
 ،نارواد و نانکیزاب زهجم نکتخر ،نارگاشامت یارب یهافر تاناکما ریاس و یتاقبط گنیکراپ نیمأت ،یا هتسوپ

 .دراد یربارب ایند زور یاهدرادناتسا اب ...و نامز نیرتمک رد نارگاشامت جورخ و دورو ینیب شیپ ،سنارفنک یاه نلاس
 ؛دیدرگ یفرعم روشک یراوس هخرچود تسیپ نیرتزهجم ناونع هب 6398 لاس رد هک دهشم یراوس هخرچود تسیپ
 عقاو زیدناش –دهشم هداج یرتمولیک 68 رد همه هک سارکروتوم تسیپ و یراوسروتوم تسیپ ،ینار لیبموتا تسیپ
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 یتنس یکسا تسیپ ،دهشم دابریش یکسا تسیپ ،یگنسهوک تیکسا تسیپ ،رنهاب دیهش راولب تیکسا تسیپ ؛دنتسه
 نمچ نیمز نیلوا .دنتسه دهشم یشزرو یاه تسیپ رگید زا زین دهشم یراکراوس تسیپ و دهشم قربو بآ یاه هوک
 .(0198 ،ییاقس و یدزی یلپاپ)تسا  هدش عقاو دهشم رهش نماث هعومجم رد زین ناریا فلگ
 ،اوه یگدولآ ریگرد دهشم رهش .تسین بولطم نادنچ رادیاپ هعسوت یاه صخاش یخرب ظاحل زا دهشم رهش تیعضو
 661 زا شیب هنازور هدش هئارا رامآ قبطر .تسا یسیطانغم یاه یگدولآ و یتوص یگدولآ ،كاخ یگدولآ ،بآ یگدولآ
 رد .تسا دهشم رهش یاوه یگدولآ دصرد 6٩ لماع وردوخ دادعت نیا هک دنک یم ددرت رهش رد وردوخ هاگتسد رازه
 رازه 663 و نویلیم کی ،نآ رد هک دوش یم ماجنا یرهش نورد رفس رازه 663 و نویلیم 1 هنازور ،دهشم رهش حطس
 .دریگ یم ماجنا یمومع لقنو لمح لیاسو اب ،اهرفس نیا دصرد 60 اهنت ،رضاح لاحرد .دوش یم اج هباج رفاسم رفن
 .(6398 ،یپیترس و یبجر)دوش یم دراو یرهش رباعم هکبش هب وردوخ رازه 61 دودح هنالاس نینچ مه
 و هدوبن انثتسم لضعم نیا زا زین دهشم نایم نیارد .تسا  هدوب گرزب یاهرهش تالضعم زا یکی هشیمه ینیشن هیشاح
 ندرک ادیپ هب دیما و اهرهش رد یگدنز ندش  غورف یب و یرهش یاه هبذاج شیازفا .تسا زین بیسآ نیرتشیب راچد یتح
 رت گنررپ دهشم نوچ ییاهرهش نالک رد ار ینیشن هیشاح هدیدپ و هدوزفا نارجاهم لیس رب زور ره اهرهش رد راک
 ،رمتسم یاه یلاسکشخ ،دهشم رد زاجمریغ و زاجم یناریاریغ هعبت رازه 669 روضح ،ناسانشراک هتفگ ربانب .دنک یم
 لیالد نیرت مهم زا یتیمکاح یاه هاگتسد تراظن فعض و دهشم یرهش یحاون رد نکسم و نیمز تمیق ندوبالاب
 ناکسا دهشم رد رفن رازه 911 دودح 0198 لاس یرامشرس رامآ ربانب .تسا دهشم رد ینیشن هیشاح تیعمج شرتسگ
 رد نازیم نیا .تسا  هدیسر رفن رازه 663 و نویلیم کی دودح هب رضاح  لاح رد دادعت نیا هک دنتشاد یمسرریغ
 رهش تیعمج زا موس کی تبث .دوش یم لماش ار دادعت نیا متفه کی ،روشک نیشن هیشاح ینویلیم ٩ تیعمج اب هسیاقم
 ،روپ میحر)دراد ار روشک نیشن هیشاح تیعمج نیرتشیب دهشم هک تسا نیا هدنهد ناشن ،نیشن هیشاح تروص هب دهشم
1198). 
 ینیشن هیشاح .دنور یم رامش هب رهش یعامتجا تالضعم نیرت گنررپ زا یسنج یشک هرهب و تقرس ،دایتعا ،رقف ،یراکیب
 رگید یکی ،«ینابایخ نانز» هدیدپ .تسا هدش رهش نیا رد تقرس و دایتعا هجیتن رد و رقف شیازفا ببس ،لاغتشا دوبن و
 هرهچ و دزیمآ یم نآ اب زین فنع هب یاهزواجت ای یا هریجنز یاه لتق رابخا هاگ هک تسا رهش دنیاشوخان یاه هولج زا
 ،دهشم و ناریا هب یبرع یاهروشک نادنورهش یاهرفس شیازفا اب و ریخا یاه لاس رد .دهد یم ناشن دهشم زا یرت هریت
 دهشم رد یقارع نارئاز نیدراگ شرازگ  هب .تسا هدرک روهظ رهش نیا رد یسنج یرگشدرگ یعون هب و یشک هرهب هدیدپ
 اب دیابن اشحف عوضوم دنچ ره .دننک یم رفس رهش نیا هب زین یسنج هطبار تهج یبآ كراپ و اذغ ،ترایز رانک رد
 .دهد یم خر یشک هرهب زین تقوم جاودزا رد تاقوا یرایسب لاح نیااب ،دوش هتفرگ هابتشا هعتُبم ای تقوم جاودزا دراوم
 لئاسم نیرت مهم زا .دراد دوجو یداصتقا دب طیارش و رقف نآ رانک رد هک دوش یم رت گنررپ ینامز عوضوم نیا
 09 نآ هتشذگ لاس هباشم تدم هب تبسن 9398 لاس رد دهشم رد قالط رامآ .تسا قالط هلئسم دهشم رهش یعامتجا
 ،نایم  نیا رد .تسا لاس 0/0 دهشم رهش رد قالط رد ییوشانز تدم لوط نیگنایم .تسا هتشاد شیازفا دصرد
 هداد صاصتخا دوخ هب ار اه قالط تلع دصرد 60 هلئسم نیا .تسا یسنج لئاسم دهشم رد قالط لیلد نیرت هدمع
 هام شش رد دهشم و ناسارخ ناتسا هک یروط  هب ؛تسا دهشم رهش یعامتجا یاه بیسآ رگید زا تنوشخ .تسا 
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 صاصتخا دوخ هب هنیمز نیا رد ار روشک مود هبتر ،اوعد یارب ینوناق یکشزپ هب هعجارم 06139 اب ،33 لاس تسخن
 ،هدننک  نارگن یاهربخ ،مروت ،طاشن و یداش دوبن ،یراکیب هلمج زا ینوگانوگ یعامتجا طیارش ناسانشراک .تسا  هداد
 رد بسانمان یاهدروخرب و لمحت هناتسآ ندوب  نییاپ ،مشخ راهم یارب مزال یاه شزومآ دوبن ،تینما ساسحا شهاک
 لدم نیودت رضاح هلاقم فده همدقم نیا هب هجوت اب .دنا هتسناد عازن و تنوشخ رامآ شیازفا لیالد زا ار نابایخ
 نیا هلاقم یلصا لاوس .تسا دهشم رهش رب دیکات اب یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد یشزرو یرگشدرگ یدربهار
 ار یرهش رادیاپ هعسوت دناوت یم هنوگچ دهشم رهش هژیو هب ناریا یاهرهش رد یشزرو یرگشدرگ هعسوت هک تسا
 یارب .تسا یلیلحت -یفیصوت شور رب ینتبم و یفاشتکا عون زا رضاح هعلاطم ؟دروایب ناغمرا هب نانکاس یارب

 همانشسرپ ینادیم شور رد .تسا هدش هدافتسا ینادیم و یا هناخباتک شور ود زا ،تاعالطا و اه هداد یروآ عمج
 شور زا ،قیقحت ندوب یشیامیپ هب هجوت اب .تسا هدش یروآ عمج رظن دروم تاعالطا و اه هداد و هیهت راوناخ
 تیریدم دیتاسا لماش قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدش هداد میمعت یرامآ هعماج هب و هدافتسا یفداصت یریگ هنومن
 زین و یرگشدرگ یارتکد و دشرا نایوجشناد ،یشزرو تیریدم یارتکد و دشرا نایوجشناد ،یدرگناهج و یشزرو
 یارب .تسا دهشم رهش نارگشدرگ یاهامنهار و نانادرگروت و یترفاسم یاهروت هدننک رازگرب یاهسناژآ ناریدم
 هب راوناخ تسرپرس 8٩9 شور نیا ساسا رب .دش هدافتسا نارکوک یریگ - هنومن شور زا یرامآ هنومن مجح نییعت
 رادقم هک دش ماجنا خابنورک یافلآ شور زا یدنم هرهب اب همانشسرپ ییایاپ شجنس .دش صخشم یرامآ هنومن ناونع
 زا هدافتسا اب و هدش یدنب هقبط SPSS رازفا مرن قیرط زا هدمآ تسد هب تاعالطا تسا رکذ .دمآ تسدب .1٩8 ربارب نآ
 .تسا هتفرگ تروص رظن دروم یاه لیلحت و هدش صخشم اه صخاش یراد ینعم رئوکسا یاک یرتماراپان نومزآ
 .دیدرگ هدافتسا SPSS یرامآ رازفا مرن زا زین اه هداد شزادرپ یارب

 
 ،یشزرو تیریدم یارتکد و دشرا نایوجشناد ،یدرگناهج و یشزرو تیریدم دیتاسا زا رفن 8٩9 شور نیا ساسا رب
 و نانادرگروت و یترفاسم یاهروت هدننک رازگرب یاهسناژآ ناریدم زین و یرگشدرگ یارتکد و دشرا نایوجشناد
 ساسا رب دهشم یرهش قطانم رد هنومن مجح عیزوت .دش صخشم یرامآ هنومن ناونع هب نارگشدرگ یاهامنهار
 رظن دروم یاه همانشسرپ ،یفداصت یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب هنومن مجح نییعت زا سپ .تسا هدوب تیعمج
 هدش یحارط دهشم رهش رادیاپ هعسوت رب یرهش یشزرو یرگشدرگ تارثا یبایزرا یارب همانشسرپ نیا .دش لیمکت
 دایز یلیخ ،1= دایز ،9= طسوتم ،3= مک ،8= مک یلیخ) یتمسق جنپ ترکیل فیط بلاق رد هیوگ 33 لماش هک دوب

 .دمآ تسدب .1٩8 ربارب نآ رادقم هک دش ماجنا خابنورک یافلآ شور زا یدنم هرهب اب همانشسرپ ییایاپ شجنس .دوب (0=
 یاک یرتماراپان نومزآ زا هدافتسا اب و هدش یدنب هقبط SPSS رازفا مرن قیرط زا هدمآ تسد هب تاعالطا تسا رکذ
 زا زین اه هداد شزادرپ یارب .تسا هتفرگ تروص رظن دروم یاه لیلحت و هدش صخشم اهصخاش یراد ینعم رئوکسا
 .دیدرگ هدافتسا SPSS یرامآ رازفا مرن
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  یرظن درکیور
 یناسنا یاهزاین هب ییوگخساپ یارب یعامتجا - یناسنا یاه ییاناوت شیازفا تهج رد ریگارف تسا یدنور هعسوت
 دنبای شیالاپ ناهج رادیاپ یاه شنیبو هعماج یگنهرف یاه شزرا وترپ رد هتسویپ اهزاین هکنآ نمض یعامتجا
 یناسنا هلحرم هب یناسنا رتمک هلحرم زا هعماج نآ رد هک تسا راذگ هتشر کی لمع رد هعسوت .(٩198 ،یناوضر)
 دنیارف :زا دنترابع دراد یرتشیب بسانت رادیاپ هعسوت اب هچنآ ،فلتخم فیراعت نایم زا .(3198 ،یناوضر) دسر یم
 یارب ...و نانز ،ارقف نتخاس اناوت دنیارف ،یتکراشم یرالاس مدرم یاقترا یاهدنیارف ،مدرم یاه باختنا هب نداد تعسو
  .(Joppe, 1996)مه اب یراکمه و دوخ یهدنامزاس
 ار اه هدیدپ نایم نزاوت و یفیک هبنج هکلب یمک رصنع اهنت هن هعسوت موهفم هک تفگ ناوت یم قوف فیراعت هب هجوت اب
 تسا هنیهب یماگنه و درادن دوجو نآ رد هفقو هک یدوعص و ایوپ ،رمتسم تسا یدنور هعسوت ًاایناث .دریگ یم رب رد زین
 ،دوش یم عورش دیلوت اب هن و مدرم اب هعسوت .دشاب راوتسا یزیر همانرب و نیمزرس شیامآ ،یرگن هدنیآ یانبم رب هک
 ار اهناسنا باختنا قح تسیاب یم هعسوت .تسا نآ اب یگنهامه رد هکلب تعیبط رب ناسنا یالیتسا رد هن نآ یاوتحم
 ،یدهاز و نایربجنر) دروآ دوجو هب رادیاپ یطیحم و ریگارف تلادع ،رتشیب ییآراک ،ربارب یاه تصرف و دهد شیازفا

3٩98). 
 دیاب ،تسا رادیاپ یدبلاک هبنج زا هک هعسوت ریسم کی .دوش یم لماش ار هعماج و داصتقا یجیردت تارییغت ،هعسوت -
 زین یدبلاک یرادیاپ اما ؛دومن لابند ار نآ ناوتب مه تخس یسایس و یعامتجا طیارش رد هک دشاب اراد ار تیلباق نیا

 اه هنیزه عیزوت و عبانم هب یسرتسد هوحن رییغت دننام یتاعوضوم ،هعسوت یاه تسایس هک نیا رگم دش دهاوخن لصاح
 و اه لسن نیبام یعامتجا تلادع و یربارب هب زین یدبلاک یرادیاپ دودح موهفم یتح .دنهد رارق رظن دم ار اه هدیاف و
 .(3٩98 ،یدهاز و نایربجنر)دراد هراشا لسن ره نورد تلادع یرارقرب یارب موهفم نیا یقطنم شرتسگ
 .(Milne, 1998)یفنم (ب و تبثم (فلا :دراد تهج ای درکیور ود هعسوت
 تیناسنا ندوزفا و شرتسگ و یکین و ریخ ،تداعس ،یبای لامک ،لماکت هب رجنم هک تسا یا هعسوت تبثم هعسوت (فلا
 رایسب شکین تارمث و یبوخ و تسا یکین و ریخ هک یا هعسوت ینعی ؛دوش یم یرشب هعماج و رظن دروم هعماج رد
 ییاضف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا و یگنهرف داعبا همه هب هکیروطب .تسا نآ تسیاشان و دب تارمث زا رتشیب
 .تشاد دهاوخ لابندب ناهج و ناسنا یارب ار یفنم راثآ نیرتمک داعبا نیا مامت رد و دراد تبثم هجوت یرشب یگدنز

 دادعتسا و یژرنا فالتا و یدب و رش ،ناسنا هدننک تسپ ،تیناسنا دض ،رگناریو و برخم یا هعسوت یفنم هعسوت (ب
 تارثا زا رتشیب رایسب شتسیاشان و دب تارمث و تارثا و دنک یمن هجوت یرشب یگدنز داعبا همه دشر لداعت هب و هدوب
  .(0198 ،ییانس)تسا نآ بوخ و تبثم
 و اهیگژیو ای ،شنامز یاهزاین عفر تهج رد ناسنا هدش یزیر همانرب شالت کی ناونع هب هعسوت ساسا نیا رب

 هزادنا نامه هب هک تفای ناوت یمن ار یا هعسوت متسیس .نآ تبثم تایصوصخ و هبنج ای تسا رتشیب نآ یفنم یاه هبنج
 هب تدم دنلب رد هک تسا یا هعسوت ،یرهش یرادیاپ زا روظنم .دشاب رضم و دب هزادنا نامه هب ،تسا دیفم و بوخ هک
 ،یتخانش موب یاه هصرع رد و دماجنیب گرزب و کچوک یاهرهش یطیحم تسیز و یتشادهب ،یعامتجا عضو دوبهب
 یرهش یرادیاپ هب هک هچنآ .(Lee & O'neil, 2004)دشاب اهرهش رد یناسنا و یعیبط طیحم عبانم زا تظافح نمضتم



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 126

 نیرتهب داجیا ،نیمز یربراک دمآراک هویش لماش ،دروآ یم مهارف ار اهرهش تسیز طیارش رد لادتعا و دماجنا یم
 دمآراک دربراک ،ازیگدولآ یروتوم هیلقن هلیسو زا هدافتسا لقادح اب و رهش طاقن مامت هب لقن و لمح و اهیسرتسد
 ،نآ هخرچ دیدجت ناکما و یعیبط عبانم زا تسرد هدافتسا ،یطیحم تاعیاض و اهیگدولآ عاونا نادقف ،عبانم

 ناکما ،رادیاپ یرهش داصتقا ،ملاس و ایاپ هناسانش موب ماظن یرارقرب ،ملاس یاه هلحم داجیا و بولطم یزاس هناخ
 و ینکسم دب و ینیشن هغاز مدع ،یرهش تامیمصت و یعامتجا یاه تکراشم رد اهرهش نانکاس تیلاعف و روضح
 نوچمه یتاحالطصا ،نیا رب هوالع .تسا یعمج درخ لقع یالیتسا ساسا رب اهرهش یطیحم گنهرف ظفح هرخالاب

 ،تورث هنالداع عیزوت ،یعامتجا تلادع یرارقرب و وس کی زا ،رادیاپ رهش و ملاس رهش ،تسیز لباق رهش ،زبس رهش
 رهش ،انبم نیا رب .تسا یرهش یرادیاپ موهفم یواح ،وس رگید زا اهیزیر همانرب و اهیریگ میمصت رد مدرم تکراشم
 رظن زا لادتعا و ندوب نما و تحار ،ندوب زاس ندمت :دشاب هتشاد هصخشم هنوگ 9 هک تسا یرهش ،تسیز لباق
 .(٩198:338 ،هعیش)نیمز یربراک
 و دشاب هتشادن دوجو یدبلاک ییادج و کیکفت و دوش رارقرب عونت نآ رد هک تسناد یرهش ناوت یم ار رادیاپ رهش
 هعسوت دنور رد رادیاپ رهش .دنشاب هتشاد ار یهافر تالیهست و تامدخ زا یریگ هرهب ناکما ،یعامتجا یاه هقبط مامت
 یدنورهش هافر شیازفا و یعامتجا تیاضر شرتسگ یارب یرهش راتخاس رد ار یتاظحالم یتسیاب یم یرهش رادیاپ
 و ناینامب)تشاد دهاوخ هارمه هب زین ار رادیاپ یناسنا هعسوت حطس دوبهب ،یمومع هافر ققحت کش یب هک دنک مهارف
 .(188 :٩198 ،داژن یدومحم
 اهنآ تفایزاب و تاعیاض دح زا شیب دیلوت زا بانتجا ،عبانم زا یداصتقا هدافتسا لیلد هب هک تسا یرهش ،رادیاپ رهش
 اب داضت رد رادیاپ رهش .دشاب دوخ تایح همادا هب رداق تدم زارد رد دیفم یاه تسایس شریذپ و ناکما دح ات

 ،رادیاپ رهش نازیر همانرب .تسا یجورخ دایز مجح لباقم رد یدورو دایز مجح دوجو ،تاصخشم اب ارگون یاهرهش
-دننک زکرمتم یگدولآ و تاعیاض رتمک یجورخ و حلاصم و یژرنا رتمک یدورو اب ییاهرهش داجیا رب ار ناشفده دیاب
 .(0٩98:618 ،رنرت)
 رهش رد یرادیاپ یاه هصخشم
 هب اهنآ نیرت مهم زا یخرب هک تسا هدیدرگ نایب یفلتخم لاح نیع رد و ددعتم یاه هصخشم رهش رد یرادیاپ یارب

 :تسا ریز حرش
 یگدنز اهرهش رد (هدنیآ) رضاح لاح رد هک ینادنورهش یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا طیارش رب تبثم ریثأت *
 .دننک یم

 .(Richard Etal. 1980)ریذپان دیدجت عبانم زا هدافتسا ندناسر لقادح هب *
 .یطیحم یاهتیفرظ تیاعر صوصخ رد مزال هجوت *
 .(Horobin & Long, 2008)هدنیآ یداصتقا تادیلوت یاه هنیمز رد مزال تاظحالم *
 .دنا هدنام مورحم یگتفای هعسوت رظن زا هک یطاقن رد مدرم یصاصتخا یاهزاین نتفرگ رظن رد *
 .تلادع و یعامتجا یربارب بوچراچ رد اهرهش رد یگدنز یمومع و یفیک حطس ءاقترا *
 .اهرهش رد یگنهرف و یتسیز ،یداصتقا ،یعامتجا عونت هنیمز رد مزال تاظحالم *
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 .((Jackson & Inbakaran, 2006)یدنورهش یاهتیلوئسم و قوقح صوصخ رد مزال تاظحالم *
 .نادنورهش یراکمه و تکراشم رد لوبق لباق تفرشیپ هب یبایتسد *
 .یناهج و یلم ،یا هقطنم ،یلحم فلتخم حوطس رد یگدنز و راک یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا رتسب یزاس هدامآ *
 .(Archer Etal. 2005)یرهش یداصتقا و یعامتجا ،یعیبط طیحم اب ریگرد لماوع نیب لوبق لباق لداعت یرارقرب *
 نانکاس و یلحم دوجوم حطس رد نادنورهش یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف طیارش رب تبثم یراذگ ریثأت *
 .(Gursoy Etal., 2002)اهرهش هدنیآ
 :تسا هدرک نییعت هصخشم 1 یرادیاپ یارب ایناتیرب یلم نامیپ ،اتسار نیمه رد
 .((Sharpley, 2014)(یطیحم تسیز یرادیاپ) بولطم تسیز طیحم داجیا *
 .(یگنهرف یرادیاپ) بولطم یگنهرف طیحم داجیا *
 .(یداصتقا یرادیاپ) بولطم یداصتقا طیحم داجیا *
 .(Murphy, 1985 )(یعامتجا یرادیاپ) بولطم یعامتجا طیحم داجیا *
 :تسا ریز رارق هب یناسنا یاهزاین بتارم هلسلس اب هسیاقم رد یرهش یرادیاپ یاهرایعم ،نیا رب هوالع
 یسرتسد و تاطابترا و لقن و لمح ،شرورپ و شزومآ ،لوقعم دمآ رد نیمأت تهج رد یدبلاک یاهزاین هیلک نیمأت *
 و لمح هخرچ داجیا ،یداصتقا و یعامتجا ریغتم طیارش اب قابطنا تیلباق ،یرهش طلتخم یاهیربراک داجیا ،تامدخ هب
 و تالیهست رارقتسا بتارم هلسلس ،رهش حطس رد اهنآ شنکارپ و هیلقن طیاسو دمآ و تفر مجح شهاک ،یمومع لقن

  .(Hanafiah Etal. 2013)زاب یاهاضف هب یسرتسد ،تامدخ
 ،ادصورس ،یگدولآ زا یراع طیحم لماش ،یتخانش موب و یطیحم تسیز طیارش رظن زا هک تظافح و تینما ،ینمیا *
 هتفای نامزاس طابترا یرارقرب ،ینوکسم دحاو ره یارب یصوصخ زاب یاضف دوجو ،اهیراکهزب و تافداصت ،ماحدزا
 .(Saayman, 2009)رهش یاهزاین عفر و ییافک دوخ روظنم هب اتسور و رهش نیب

 فذح ای شهاک روظنم هب یعامتجا طالتخا لماش نآ یداصتقا و یعامتجا طیارش هک رگتیاده یعامتجا طیحم *
 .ینوکسم دحاو یاه هنوگ زا یا هدرتسگ فیط و تیعمج مکارت ندرب الاب قیرط زا یناکم و یعامتجا ینیزگ ییادج
 ،لاغتشا ظاحل هب ییافک دوخ زا یدودح ،دارفا یارب یبسن لالقتسا زا یدودح ندرک مهارف ،تبثم ینهذ هراگنا *
  .(Inskeep, 1991)مدرم دوخ طسوت یصخش یاهاضف هب نداد لکش ناکما هرخالاب و ییاذغ داوم و بآ ،یژرنا

 .(Deery Etal. 2011)اهتیقالخ زورب تصرف داجیا *
-یرنه رثا و یگنهرف لحم کی ناونعب رهش هب هجوت و یدبلاک تایفیک ،یحارط ،یتخانش ابیز رظن زا عوبطم طیحم *
 .(338 :٩198 هعیش)
                                                                                                             هعلاطم دروم طیحم
 تختیاپ ،نایراشفا نامز رد رهش نیا .تسا یوضر ناسارخ ناتسا زکرم و ناریا یقرش لامش رد یرهش نالک دهشم
 یرامشرس ساسارب .تسا نارهت زا سپ ناریا روانهپ رهش نیمود ،تحاسم عبرم رتمولیک 809 اب دهشم .دوب ناریا
 و نارهت زا سپ ناریا تیعمجرپ رهش نیمود ،تیعمج نت 1188669 اب دهشم 0398 لاس نکسم و سوفن یمومع
 نیمتشه ،اضرلا یسوم نب یلع مرح دوجو طساو هب رهش نیا .دور یم رامش  هب ایند تیعمج رپ رهش نیمکی و دص
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 بوقعی)تسا روشک زا جراخ زا رئاز نویلیم ود و لخاد زا رئاز نویلیم ٩3 زا شیب یاریذپ هنالاس ،هعیش بهذم ماما
 و دجسمرازه یاه هوک نیب دهشم تشد رد و دور فشک هناخدور هزوح رد دهشم رهش .(1198 ،یدابآ تلود و هداز
 و بآ یاراد دهشم رهش .تسا رتم 603 نآ هنیمک و رتم 6088 دهشم رهش عافترا هنیشیب .تسا هدش هدرتسگ دولانیب
 و درس یاه ناتسمز و کشخ و مرگ یاه ناتسبات زا و تسا کشخ و درس هب لیامتم و لدتعم اما ،ریغتم یاوه
 هجرد 93 اه ناتسمز رد نآ هنیمک و رفص یالاب هجرد 91 اه ناتسبات رد ترارح هجرد هنیشیب .تسا رادروخرب بوطرم
 رواب هب .تسا تداهش لحم و دوهش لحم ینعم هب («دِدهاشَمم» :عمج) «دَمهْلشَمم» هژاو .(3٩98 ،یراگدای)تسا رفص ریز
 دابانس ینوراه هاگمارآ رد ،ق . ه 963 لاس رد ،یسابع هفیلخ ،نومأم تسد هب لتق زا سپ اضرلا یسوم نب یلع ،نایعیش
 هاش نامز رد هژیو هب ،نآ هنهپ رب مک مک و دش هدناوخ «اضرلادهشم» مان هب «ناغون دابانس» سپ نآ زا .دش هدرپس كاخ هب
 رهش نیا رب دهشم مان نامز رورم هب و ؛دندش هداد چوک دهشم هب (سوط) سوت مدرم و دش هدوزفا ،یوفص بسامهت
 .(1198 ،نویامه)دننک یم قالطا زین ار «متفه هلبق» مان دهشم هب .دش راگدنام

 
 یوضر ناسارخ ناتسا رد دهشم رهش-1 هشقن

 https://cafebazaar.ir :عبنم

 یاراد رهش نیا .دوش یم باختنا هرفن 08 رهش یاروش طسوت ،نآ رادرهش و تسا یرادرهش هقطنم 98 یاراد دهشم
 .دزاس یم نکمم ار رگید یاهرهش اب نآ طابترا هک تسا هنایاپ هس و نهآ هار هاگتسیا کی ،یللملا نیب هاگدورف کی

 یکتم دهشم داصتقا .دوش یم ماجنا یرهش راطق و ینار سوبوتا و ینار یسکات هناماس طسوت ،دهشم یلخاد لقن و لمح
 یکشزپ تاناکما و گرزب یراجت زکارم دوجو ،نآ رانک رد .تسا اضر ماما مرح رب زکرمت اب یبهذم یرگشدرگ هب
 ،یناهمداش یرون)تسا  هدش زین رهش نیا رد تمالس یرگشدرگ و یحیرفت یرگشدرگ قنور بجوم ،هجوت لباق
 رتمولیک ره رد نت رازه هن زا شیب دهشم رد تیعمج مکارت .دنتسه نابز یسراف دهشم مدرم دصرد 93 زا شیب .(6398
 .دش باختنا «ناریا یونعم تختیاپ» ناونع هب ًاامسر 1198 لاس رد رهش نیا .تسا عبرم
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 http://www.maphill.com :عبنم دهشم رهش ییامد هشقن-2 هشقن

 لخادت زین و دراد رارق ناسارخ بونج و لامش نیب یزرم هقطنم رد هک صاخ ییایفارغج تیعقوم لیلد هب دهشم
–دهشم تشد مظعا تمسق و تسا یمیلقا هژیو تایصوصخ و اوه و  بآ یاراد ،ییاوه و  بآ فلتخم یاه ههبج

 نیرتدنلب زا یکچوک شخب و درس و کشخ همین ،ناچوق–دهشم تشد زا یتمسق و کشخ و درس میلقا ءزج ،روباشین
 یاوهو بآ یاراد دهشم رهش عومجمرد و تسا درس بوطرم میلقا ءزج دجسمرازه و دولانیب یاه هوک هتشر تاعافترا
 بوطرم و درس یاه ناتسمز و کشخ و مرگ یاه ناتسبات زا و تسا کشخ و درس هب لیامتم و لدتعم اما ،ریغتم
 ترارح هجرد هنیشیب .تسا یبرغ لامش هب یقرش بونج تهج رد رتشیب دهشم رهش رد اهداب شزو .تسا رادروخرب
 .(6398 ،همشچ هد یقداص و یدان)تسش ریز هجرد 93 اه ناتسمز رد نآ هنیمک و رفص یالاب هجرد 91 اه ناتسبات رد

 
 https://mashhad.airport.ir :عبنم   دهشم رهش قطانم-3 هشقن

 لاس رد هک ناریا یمسر یرامشرس نیتسخن رد .تسا هدوب رادروخرب ییالاب تیعمج دشر زا ریخا هدس رد ،دهشم رهش
813 اب ،رهش نیا ،تفرگ ماجنا 0998 ٬  رهش نیمراهچ ،ناهفصا و زیربت ،نارهت یاهرهش زا سپ تیعمج رفن 313
 نیب رد ار موس هاگیاج ،ناهفصا و نارهت زا سپ رهش نیا ،0198 لاس رد و یدعب یرامشرس رد .دوب ناریا تیعمجرپ
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 نیرخآ ات و دوب ناریا تیعمجرپ رهش نیمود ،نارهت زا سپ ،دهشم ،0098 لاس یرامشرس رد .تشاد ناریا یاهرهش
 ،0398 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسارب .تسا  هتشاد ار هاگیاج نیمه ،0398 لاس رد یرامشرس
9٬ رب غلاب ،لاس نیا رد دهشم رهش تیعمج 866 ٬  .(0198 ،یودهم)تسا  هدوب نت 118

 
 https://cafebazaar.ir :عبنم  دهشم رهش یتیعمج تارییغت-1 رادومن

 
 https://mashhad.airport.ir :عبنم  0331 لاس رد دهشم رهش یتیعمج مره-2 رادومن

 هقطنم 98 یاراد رهش نیا ،13 لاس شیاریو دهشم همانرامآ ساسارب .دراد تعسو عبرم رتمولیک 809 دودح دهشم
 .تسا یتسپ زکرم و هیحان 88 یاراد دهشم رهش .تسا هلحم 108 و یتامدخ هیحان 19 ،یزاسرهش هیحان 81 ،یرهش
 نب یلع نفد لحم هب ناغون و دابانس یاه یدابآ یکیدزن رطاخ  هب .تسا یددعتم یاه كرهش و اه هلحم یاراد دهشم
 لکش اضرلا یسوم نب یلع مرح فارطا رد دهشم یمیدق یاه هلحم رتشیب ،نفدم دوخ هبذاج نینچ مه و اضرلا یسوم
 نونکا مه ،هنومن ناونع هب .دنا هتشگ ماغدا رهش هعومجم دوخ رد و هتشگ هدوزفا اه نآ تعسو رب مک مک و تسا  هتفرگ
 و اه هلحم زا یکی ناونع هب نونکا و دراد یهباشم تیعضو زین دابانس و تسا مرح فارطا یاه هلحم زا ،ناغون

 و لیجآ ،تابن ،کشرز ،نارفعز یور رب رتشیب دهشم داصتقا .(3198 ،یمظاک)دوش یم هتخانش دهشم رهش یاه نابایخ
 یوضر مرح نارئاز نینچ  مه .دراد رارق شرف رازاب و تعنص و (یتنیز تروص  هب) یرازاب و تعنص مرچ و رابکشخ
 رد قنوررپ عیانص زا یکی ،یراد لته رازاب و تعنص هک یروط هب ؛دنتسه رهش نیا ییازدمآرد عبانم زا اه تسیروت و
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 رگید زا .دننک یم ندید دهشم زا ،دننک یم رفس ناریا هب هک یجراخ نارگشدرگ دصرد 63 و دوش یم بوسحم رهش نیا
 .(0198 ،یناهارف)تسا یزیلاج تالوصحم و دنق ردنغچ ،تالغ دهشم یزرواشک مهم تالوصحم
 یسوم نب یلع هاگمارآ دوجو .تسا هدوب رفاسم نویلیم 98 زا شیب یاریذپ 3198 لاس ناتسبات لصف رد اهنت دهشم
 عیانص .دننک رفس دهشم هب نادرگناهج و نارگشدرگ زا یدایز دادعت هنالاس هک تسا هدش بجوم دهشم رد اضرلا
 رامش هب دهشم عیانص نیرت هدمع زا یزرواشک دالوف و یزاس هعطق عیانص و یزلفریغ یناک و ییایمیش ،یجاسن ،ییاذغ
 نیا رد «دهشم مرچ» ریظن ییاه هناخراک و دیآ یم رامش هب ناریا رد مرچ دیلوت یلصا یاه بطق زا یکی دهشم .دنیآ یم
 .تسا هتفای قنور یراجت–یرادا نالک یاه هژورپ شخب رد یراذگ هیامرس ریخا یاه لاس رد نینچ مه .دنراد رارق رهش
 عیانص و یزلف عیانص ،ینامتخاس حلاصم دیلوت ،كاشوپ ،ییاذغ عیانص هب ناوت یم دهشم رد دوجوم عیانص رگید زا
 عیانص و یزلف عیانص ،ییاذغ عیانص هب قلعتم دهشم عیانص دصرد 61 دودح نایم نیا زا هک درک هراشا زین یتسد
 یاه شرف نیرت یمیدق زا یکی .دراد تمدق نرق جنپ دودح دهشم رهش رد یفاب یلاق .(3198 ،هدازیلع)تسا یتسد
 م 0008 لاس رد هوکشاب نامیلس هب بسامهت هاش طسوت هک تسا (هداجس) زامن شرف یعون ،تسا دوجوم هک دهشم
 وزج ،دهشم دابآ ناما هیحان و هچغاب ،یزاس نیشام ،تالک ،نایواک ،سوط ،دولانیب ،راهبلگ كرهش .تسا  هدش هیده
 و یسودرف هاگورین ،سوط هاگورین ،دهشم هاگورین .دنوش یم بوسحم رهش نیا فارطا یرازاب و تعنص یاه كرهش
 .دنتسه دهشم رهش یاه هاگورین نیرت مهم زا یتعیرش یبیکرت لکیس هاگورین
 ،رتنس نایک ،نابات ،امورپ ،لاصو ،قرش ساملا ،یلصم توقای ،رواخ تسیز هب ناوت یم رهش نیا یراجت گرزب زکارم زا

 ،رتنس لایور ،نابات عمتجم ،کت عمتجم ،بش رهش ،یزکرم رازاب و تعنص ،داشرهوگ ،باتفآ ،اضر رازاب و تعنص
 رد یگنهرف و یبهذم-یخیرات ناوارف یاه هبذاج دوجو لیلد هب .درک هراشا یگنسهوک و دجم ،ادهش ،کنو ،هینطنطسق
 .(3198 ،هدازیلع)دنراد رارق دهشم رهش رد ناریا یاه نامتراپآ لته و اه لته زا یمین رضاح لاح رد ،دهشم

 
 http://saten.ir :عبنم  دهشم زبس یاضف-4 هشقن

 نب یلع مرح دوجو و تسا رفن نارازه زا شیب یاریذپ هنالاس هک تسا ناریا یرگشدرگ یاه  بطق زا یکی دهشم
 ناریا یاهرهش نیرت  یتسیروت زا یکی هب ار رهش نیا رایسب یحیرفت و یخیرات ،یندید یاه هبذاج و اضرلا یسوم
 نایراشفا نامز رد هک رهش نیا و دننک یم رفس نآ هب یرایسب دارفا ناریا زا جراخ یتح و ناریا زا هک تسا هدرک لیدبت
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 هب توافتم یخیرات یاه  نارود رد و دور یم رامش هب نارهت زا دعب روانهپ رهش نیمود ،تسا هدوب ناریا تختیاپ
 میحر) تسه و هدوب هجوت دروم هراومه دهشم گرزب ریهاشم روضح و لآ هدیا یتعیبط و ییایفارغج تیعقوم هطساو
 .(3398 ،ناراکمه و این
 دهشم رهش یشزرو یرگشدرگ
 نیا لوا شزرو یعون هب و تسا هدوب روشک حطس رد یتشک حرطم یاه بطق زا یکی زابرید زا دهشم رهش و ناسارخ
 زا یکی و تسا رادروخرب دهشم رد یا هژیو هاگیاج زا یا هناخروز و یناتساب یاه شزرو .دوش یم بوسحم رهش
 زا زین لابتوف .تسا دهشم رد یوضر سدق ناتسآ یندب تیبرت هب هتسباو هناخروز ،روشک یاه هناخروز نیرت مهم
 روضح ناریا لابتوف رترب گیل رد دهشم زا وردوخ رهش هدیدپ میت نونکا مه .تسا دهشم رد رادفرطرپ یاه شزرو
 نآ زایتما هک تسا روشک لاستوف یهاگشاب گیل رد بوبحم و حرطم یاه میت زا دهشم بدا و ملع میت نینچمه .دراد
 رترب گیل هب 93–33 لصف رد هک دهشم یسودرف لاستوف میت زین و تسا هدش لقتنم دهشم ارآ شرف هب تقوم روط هب

 .(1198 ،روپ میحر)درک دوعص
 هاگشزرو یشزرو یاه هعومجم .تسا یشزرو تسیپ دنچ و رایسب یشزرو نکاما و اه هعومجم هدنرادربرد دهشم
 ،نایمظاک ،ناغمرا یاهرختسا ،سای یشزرو یگنهرف عمتجم ،یوضر سدق ناتسآ یشزرو یاه هعومجم ،دهشم یتخت
 ،نماث مویداتسا .درک دای هنومن ناونع هب ناوت یم ار یبآ یاه جوم یشزرو هعومجم و یتشهب دیهش و رمحا لاله
 نیمود دهشم نماث هاگشزرو .دنتسه دهشم یشزرو یاه مویداتسا نیرت مهم ،یتخت مویداتسا و اضر ماما هاگشزرو
 اب هاگشزرو نیا لوا زاف .تسا  هدش زهجم یتوبکنع نیبرود هب هک تسا یدازآ هاگشزرو زا سپ ناریا هاگشزرو
 هاگیاج ریز رد یشزرو نلاس 18 لماش زین اضر ماما هاگشزرو .دیدرگ حاتتفا 9198 لاس رد رفن رازه 69 شیاجنگ
 هب هک تسا ناریا رد لابتوف فقسم هاگشزرو اهنت هاگشزرو نیا .تسا یرفن رازه 69 مویداتسا لابتوف نارگاشامت
 شکور اب نارگاشامت هاگیاج یئاپرخ فقس ،اهاضف یمامت زا هنیهب هدافتسا هلمجزا تخاس یاه یگژیو ظاحل
 ،نارواد و نانکیزاب زهجم نکتخر ،نارگاشامت یارب یهافر تاناکما ریاس و یتاقبط گنیکراپ نیمأت ،یا هتسوپ

 دراد یربارب ایند زور یاهدرادناتسا اب …و نامز نیرتمک رد نارگاشامت جورخ و دورو ینیب شیپ ،سنارفنک یاه نلاس
 یراوس هخرچود تسیپ نیرتزهجم ناونع هب 6398 لاس رد هک دهشم یراوس  هخرچود تسیپ.(6398 ،یپیترس و یبجر)
 هداج یرتمولیک 68 رد همه هک سارکروتوم تسیپ و یراوسروتوم تسیپ ،ینار لیبموتا تسیپ ؛دیدرگ یفرعم روشک
 ،دهشم دابریش یکسا تسیپ ،یگنسهوک تیکسا تسیپ ،رنهاب دیهش راولب تیکسا تسیپ ؛دنتسه عقاو زیدناش–دهشم
 دهشم یشزرو یاه تسیپ رگید زا زین دهشم یراکراوس تسیپ و دهشم قرب و  بآ یاه هوک یتنس یکسا تسیپ
 .(6398 ،یپیترس و یبجر)تسا  هدش عقاو دهشم رهش نماث هعومجم رد زین ناریا فلگ نمچ نیمز نیلوا .دنتسه
 قیقحت یاههتفای لیلحت

 نایوگخساپ تاصخشمیفیصوت یاههتفای
 تیسنج-8
                             .دنهد یم لیکشت نانز ار دصرد 3/11 و نادرم ار دصرد 8/80 ،دادعت نیا زا تسا رفن 661 اب ربارب قیقحت دارفا لک دادعت
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 نایوگخساپ تیسنج -1 لودج
 یناوارف دصرد یناوارف تیسنج فیدر
 36/01 8٩8 نز 8

 3/90 663 درم 3
 - - خساپ یب 9

 668 8٩9 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نس-2
 نایوگخساپ ینس نیگنایم ،دراد لاس 11 نیرت نسم و لاس 08 وگخساپ نیرت ناوج ؛ریز لودج یاه هتفای ساسا رب 
 .دنراد لاس 39 نایوگخساپ نیرتشیب و تسا لاس 3/81

 نایوگخساپ نس -2 لودج

 یناوارف دصرد یناوارف نس فیدر
 دصرد
 ربتعم

8 13-69 61 1٩/68 24.6 
3 69-09 60 ٩1/98 22.3 
9 09-61 00 31/18 14.8 
1 61-01 60 ٩8/08 10.5 
0 01-60 01 38/38 18 
 9.8 80/39 838 رتشیب و 60 0
 - - - خساپ یب ٩

 668 668 8٩9 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تالیصحت-3
 و ملپید قوف ،دصرد 3/88 ،هطسوتم تالیصحت هنومن تیعمج دارفا زا %1/91 ،مینک یم هدهاشم ،ریز رد هک هنوگ نامه
                              .دنراد ارتکد و سناسیل قوف تالیصحت دصرد 8/8 طقف

 نایوگخساپ تالیصحت -3 لودج
 یناوارف دصرد یناوارف حرش فیدر

 ٩1/98 60 ملپید 8

 ٩8/08 60 ملپید قوف 3

 98/38 8٩ سناسیل 9

 03/03 668 سناسیل قوف 1

 03/13 63 ارتکد 0

 668 8٩9 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لهأت تیعضو -4
 رثا رب رسمه نودب دصرد 1/6 و درجم دصرد 3/63 ،لهأتم نایوگخساپ دصرد 1/1٩ ،ریز لودج یاه هتفای ساسا رب
 .دنا هدادن یصخشم خساپ زین دصرد 1/8 و دنا قالط ای توف

 نایوگخساپ لهأت تیعضو -4 لودج
 یناوارف دصرد یناوارف حرش فیدر

 98/38 8٩ درجم 8

 01/61 669 لهأتم 3

 668 8٩9 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 تیلاعف تیعضو-5
 نایوگخساپ تیلاعف تیعضو -5 لودج

 یناوارف دصرد یناوارف حرش فیدر

 98/38 8٩ داتسا 8

 30/99 038 وجشناد 3

 30/99 038 دنمراک 9

 9٩/0 03 ریدم 1

 9٩/0 03 روت یامنهار 0

 668 8٩9 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یلیلحت یاههتفای

 ییاز لاغتشا و یشزرو یرگشدرگ 
 کی ،لغش 68 ره یازا هب هزورما ،8یرگشدرگ و رفس یناهج نمجنا طسوت هدش رشتنم یاهرامآ نیرتدیدج ربانب

 رد نینچمه .ناهج رد لاغتشا عومجم زا دصرد 3 /3 ؛تسا هتسباو نآ اب طبترم یاه تیلاعف و یرگشدرگ هب لغش
 یرگشدرگ رازاب و تعنص رد (رالد درایلیم 663 دودح) اه یراذگ هیامرس عومجم زا دصرد 0/1 ،یدالیم 1863 لاس
 دراد عیانص و اه شخب زا یعیسو فیط ندرک ریگرد رد هک یشقن و یرگشدرگ یلام یالاب شدرگ .تسا هدش هنیزه
 هتشاد صاصتخا یرگشدرگ رازاب و تعنص هب ناهج رد یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 68 /1 ات تسا هدش بجوم
 .رالد درایلیم 3٩31 لداعم یمقر ؛دشاب

 یراذگ هیامرس هعسوت ،لغش داجیا ،یشزرو رگشدرگ بلج تهج رد دهشم رهش رد هدش رازگرب یشزرو یاهدادیور
 دورو نینچمه .تسا هدش یریگ هرهب هعماج دارفا یگدنز حطس ءاقترا و دمآرد داجیا ،یتلود و یصوصخ شخب
 دنلب دیاوف دناوت یم یشزرو دادیور یرازگرب لابندب میقتسم و تدم هاتوک دیاوف رب هوالع رهش هب یشزرو نارگشدرگ
 لماع ناونعب ناوت یم ار یشزرو یاهدادیور اهنت هن یزیر همانرب اب هک دشاب هتشاد رهش یارب یمیقتسم ریغ و تدم

 رد مهس نیرتشیب .دشاب هعسوت نوگانوگ داعبا رد یهددوس لماع دناوت یم هکلب تسناد تفگنه یاه هنیزه فرص
 رارق یدعب یاه هبتر رد یرگشدرگ یاه هبذاج و لقن و لمح لماوع و دشاب یم ناکسا لماع هب طوبرم لاغتشا داجیا
 لاغتشا داجیا رد مهس نیرتشیب ،هک دناهدوب دقتعم اهنآ و هدوب توافتم هنیمز نیا رد ناسانشراک هاگدید اما ؛دنراد
 یاه هبتر رد یشزرو تازیهجت و نکاما و یشزرو یاهدادیور لماوع و دشابیم یداصتقا یاهشخب لماع هب طوبرم
 .دنراد رارق یدعب
 ،دنراد ییالاب هبتر یشزرو یرگشدرگ رازاب و تعنص رد لاغتشا داجیا رد یشزرو تازیهجت و نکاما و ناکسا لماع
 دنتسه نامتخاس رازاب و تعنص شخب هب طوبرم اهشخب نیا هک دشاب نیا هجیتن نیا ندش لصاح لیالد زا یکی دیاش
 ور نیا زا درادن زاین الاب یملع حطس هب زین شخب نیا رد لغاش دارفا رثکا و تسا ربراک رازاب و تعنص کی هک
 شخب .تسا مهارف ،دنوش یم لماش ار راکیب دارفا رثکا هک رهام ریغ و رهام همین راک یورین یارب یلغش یاهتصرف

 و تعنص دننام) یداصتقا یاهشخب .دراد ار طیارش نیمه ،دوب الاب هبتر یاراد لماوع رگید زا هک زین لقنو لمح
 یاهتصرف هک دنتسه ییاهشخب زا زین یشزرو یاهدادیور یرازگرب و (هروظنمدنچ دیرخ زکارم و اهژاساپ و اه هچرازاب

                                                                                                                                                               
1. WTTC 
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 هب و دنتسه ربراک اهشخب نیا ،دنراد زاین فلتخم یتراهم حوطس اب یناسنا یورینهب و دننکیم داجیا ار یدایز یلغش
 زا یصاخ عقاوم هب طوبرم یشزرو یاهدادیور یرازگرب هکنیا هب هجوت اب ،دنراد زاین اهراک ماجنا یارب یناسنا یورین

 شخب ود نیا رد یلصف لغاشم ،دهدیم رارق ریثأت تحت میقتسم ریغ روط هب زین ار یداصتقا یاه شخب و تسا لاس
 لغش ،دنراذگب لغاشم عون نیا رد دنناوتیم هک ینامز و هیامرس ،تراهم حطس هب هجوت اب دارفا و دوشیم داجیا رتشیب

 .دننک یم باختنا ار دوخ
 لاغتشا رب یشزرو یرگشدرگ ریثات -3 لودج

 هداج ،اه لته دننام) ییانبریز یاه شخب و نامتخاس حرش
 (...و اه هاگشزرو ،اه ناروتسر ،یزاس

 ،کناب ،یهافر تامدخ) یمومع و یعامتجا تامدخ
 (...و ازیو رودص و همیب تامدخ

 ریاس یرگشدرگ یاه هبذاج

 19 1٩ 93 398 دادعت

 88 0083 ٩3 0061 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 شخب کیکفت هب لاغتشا رد هدش داجیا تارییغت صخاش و یشزرو یرگشدرگ هعسوت نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 نومزآ ساسارب ،دنا هتشاد رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط زا هک هعلاطم دروم یاه
 ریغتم و لاغتشا هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم توافت دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه
 صخاش اب یرادانعم هطبار یشزرو یرگشدرگ ،دهد یم ناشن اه یسررب .تسا دوجوم یشزرو یرگشدرگ لقتسم
 نیاربانب ،تسا میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج و دراد لاغتشا هعسوت
 .دنک یم ادیپ شیازفا مه لاغتشا رد هدش داجیا تارییغت نازیم ،یشزرو نارگشدرگ دورو شیازفا اب تفگ ناوت یم

 ود یاک ینوگمه نومزآ ،یرهش لاغتشا و یشزرو یرگشدرگ نایم هطبار یرامآ طباور لیلحت-7 لودج
 
 

 لک یرهش لاغتشا دوبهب

 تدم هاتوک تدم نایم تدمدنلب 

 168 (%63)63 (%03)13 (%10)00 مک یرهش لاغتشا

 608 (%63)69 (%60)0٩ (%69)01 طسوتم

 63 (%80)01 (%03)13 (%33)63 الاب

 119 (%٩3)03 (%09)٩38 (%09)838 لک

 یرادانعم حطس یدازا هجرد شزرا نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 0006 یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعسوت تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاوس هب ییوگ خساپ خساپ تهج و همادا رد
 نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ دهشم رهش لاغتشا صخاش یور رب یشزرو یرگشدرگ
 .دنکیم تیوقت ٩0/6 یاتب بیرض اب ار لاغتشا هفلوم یرادانعم تروص هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت ،دهد یم ناشن

 دهشم رد یرهش لاغتشا دوبهب رب یشزرو یرگشدرگ تارثا-3 لودج
 یرادانعم

  
 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض یت

 B درادناتسا یاطخ اتب

 دهشم رد یرهش لاغتشا 0106 3806 ٩006 1906 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رثؤم لاغتشا شیازفا صخاش رد یشزرو یرگشدرگ هعسوت صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 .تسا هدش دهشم رهش رد لاغتشا تیعضو دوبهب ثعاب یشزرو یرگشدرگ شیازفا نیاربانب ،هدوب

                                                                                  نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح
-یم یتح هکلب درک دهاوخ تیوقت ار یرگشدرگ یشخبرثا و لیسناتپ اهنت هن ،یلوصا یراذگ فده و حیحص تیریدم
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 ظفح یانعم هب ًااصخشم تسیزطیحم زا تظافح .دوش یقلت رثوم یماگ زین تسیزطیحم زا تظافح رما رد دناوت
 هیلک یارب یرت نما و رت بولطم تماقا نمضتم تیفیکاب و ملاس بآ هب یسرتسد ًااضرف هک ارچ تسا رگشدرگ
-یم یعامتجا و یداصتقا داعبا زا ریغ هب یرگشدرگ رازاب و تعنص هک تسانعم نادب نیا .دوب دهاوخ نارگشدرگ
 نامزاس .دشاب هتشاد هجوت زین تسیزطیحم اب راگزاس یاه یربراک و یعیبط یاه یگژیو هلمج زا یلئاسم هب تسیاب
 مهم داهنشیپ ود (هعسوت و تسیزطیحم هرایرد للم نامزاس سنارفنک) ویر 3338 لاس سالجا رد یناهج یرگشدرگ
 ادیپ ءاقترا یرگشدرگ و رفس هطساو هب یتسیاب یطیحم تسیز یهاگآ هکنیا تسخن :تخاس حرطم هنیمز نیا رد ار
 .نآ لباقم رد هن و دشاب تسیزطیحم رادتسود تسیابیم ًااموزل حیحص تیریدم اب یرگشدرگ هکنیا مود .دنک

 شزرااب یاه ناکم تخانش -8 :تسا راوتسا یساسا لصا ٩ یانبم رب رادیاپ و قفوم یرگشدرگ بوچراهچ و اهراکهار
- قوف یاه ناکم تسرهف رب ندرک هفاضا تهج رمتسم یوجتسج و یریگیپ -3 … و یگنهرف ،یعیبط زا معا
 ثاریم ندرک دراو -1 یملع لئاسم هنیمز رد هچ و یرگشدرگ هنیمز رد هچ هبناجدنچ دیفم یاه یراکمه هعسوت (9 رکذلا

-0 یبایرازاب و تعنص و یراذگ هیامرس هب قیوشت -0 یا هفرح و یراجت یاه همانرب رد یرگشدرگ و یگنهرف ،یعیبط
 .دصقم هعماج قوقح و تامازلا ،تادهعت هب مارتحا -٩ … و یملع ،یرگشدرگ دنمشزرا یاه هبرجت زا هدافتسا 

 تسا هدوب نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح یاتسار رد یشزرو یرگدرگ هعسوت ایآ-3 لودج
 ریخ هلب حرش

 098 163 دادعت

 0039 0060 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ،نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح صخاش و یشزرو یرگشدرگ هعسوت نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب

 ناشن اه یسررب .تسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت لقتسم ریغتم و نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح
 فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح صخاش رد یرادانعم هطبار ،یشزرو یرگشدرگ هعسوت نازیم ساسا رب ،دهد یم
 میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج .تسا هدمآ تسد هب نادنورهش
 فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح نازیم ،یشزرو یرگشدرگ هعسوت نازیم شیازفا اب تفگ ناوتیم نیاربانب ،تسا

 .دنکیم ادیپ شیازفا مه نادنورهش
 ود یاک ینوگمه نومزآ ،نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح صخاش و یشزرو یرگشدرگ هعسوت نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت-01 لودج

 لک نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح صخاش 
 الاب طسوتم مک 

 168 (%٩3)33 (%39)19 (%39)81 مک یشزرو یرگشدرگ هعسوت

 608 (%99)60 (%01)6٩ (%63)69 طسوتم

 63 (%00)60 (%33)63 (%33)63 الاب

 119 338 138 83 لک

 یرادانعم حطس یدازا هجرد شزرا نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

 6606 3 1006 یگتسبمه بیرض

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعسوت تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاوس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح صخاش یور رب یشزرو یرگشدرگ
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 رتشیب ظفح صخاش یرادانعم تروص هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا
 .دنک یم ینیب شیپ ار 0106 یاتب بیرض اب نادنورهش فرط زا تسیز طیحم

 نادنورهش فرط زا تسیز طیحم رتشیب ظفح یور رب یشزرو یرگشدرگ هسوت تارثا-11 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

 یشزرو یرگشدرگ هعسوت 9306 1606 0106 8603 6606

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 زا تسیز طیحم رتشیب ظفح رد یشزرو یرگشدرگ هعسوت صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب

 .دوش یم یرهش رادیاپ هعسوت دوبهب ثعاب یشزرو یرگشدرگ هعسوت شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم نادنورهش فرط
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 بلاق رد و نییعت ییاهصخاش ،هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش رادیاپ هعسوت رب یشزرو یرگشدرگ تارثا یسررب یارب
 تارثا لودج هس رد کیکفت هب spss طسوت همانشسرپ زا هدش جارختسا لیلحت و هیزجت لوادج .دش لیمکت همانشسرپ
-صخاش یراد ینعم نازیم هارمه هب یرگشدرگ یطیحم تسیز یدبلاک ت ارثا و یرگشدرگ یعامتجا تارثا ،یداصتقا
 لیلحت یارب یبسانم یراد ینعم حطس زا اه صخاش یمامت ،تسا صخشم لوادج رد هک هنوگ نامه .تسا هدمآ اه
 تاریثات نیا یسررب یارب .دراذگ یم یاج رب یفنم و تبثم زا معا یداصتقا تارثا هقطنم ره رد یرگشدرگ .دنرادروخرب
 رارق یسررب دروم یراذگ هیامرس و نیمز و الاک تمیق ،دمآرد ،ییاز لاغتشا ریظن ییاه صخاش رظن دروم هقطنم رد
 هب هجوت اب .تسا هتشاد یتبثم تاریثات ،یداصتقا ظاحل زا یشزرو یرگشدرگ ،نایوگخساپ هاگدید ساسا رب .دنا هتفرگ
81لودج  نوچمه یتامدخ لغاشم .دنا هتسناد دایز و دایز یلیخ ار ییازلاغتشا رب یرگشدرگ ریثات نادنورهش دصرد ٫0
 ،یرهش نورد یاه یسکات دادعت شیازفا ،روت یرازگرب ،یرگشدرگ یاه - سناژآ ،یفنص و یراجت یاهدحاو
 اب نادنورهش هافر حطس و اهدمآ رد دوبهب بجوم اهرهش رد یشزرو یرگشدرگ .تسا هتشاد دشر تدش هب ،ینابهگن
 زکارم دمآ رد شیازفا ،یتسد عیانص صوصخب یلخاد تالوصحم عونت ثعاب ،نینچمه .تسا هدش 0 زا 9٫1 نیگنایم

 هب یشزرو یرگشدرگ .تسا هدش دهشم رهش رد یجراخ و یلخاد یاهیراذگ هیامرس شیازفا و یناگرزاب و یتامدخ
 ریثات یرهش یاهکراپ و یلحاس یاهتخاسریز دوبهب و ینوکسم و یراجت یاهدحاو زا معا زاس و تخاس رب تدش
 شیازفا زاس و تخاس دهشم رهش هب نارگشدرگ دورو اب دندقتعم نایوگخساپ زا دصرد 61 دودح .تسا هدش هتشاد
 هقطنم رد هکنیا هلمج زا ؛تسا هتشاد زین یداصتقا یفنم تارثا تبثم تارثا رب هوالع یشزرو یرگشدرگ .تسا هتفای
 رهش رد زاس و تخاس ؛تسا هتشاد لابند هب ار نیمز یرگادوس هک هدش یرهش نکسم و نیمز تمیق شیازفا بجوم
 نیا هک هنوگنامه ،نیاربانب ؛(3 لودج) تسا هدش هتخاس یموب یرامعم اب راگزاسان کبس اب ییاه هناخ و هتفر الاب

 یزیر همانرب اب هک تسا هتشاد یفنم تاریثات مه و تبثم تاریثات مه یداصتقا رظن زا یرگشدرگ ،دهد یم ناشن لودج
 .دناسر لقادح هب ار یفنم تارثا ناوت یم بسانم و تسرد
 لته تخاس رد یراذگ هیامرس یارب دراوم رثکا رد یلام هینب فعض لیلد هب هک تسا تیعقاو نیا رگنایب تاعلاطم جیاتن
 و هدش هنحص دراو یجراخ ای یموب ریغ نانکاس یرگشدرگ زاین دروم یاهانبریز ریاس و گرزب یاه هاگشورف یاه
 و گنیک .دننک یم دراو اجنآ هب قطانم ریاس زا ار نارگشدرگ زاین دروم سانجا یتح و دننک یم یراذگ هیامرس هب مادقا
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 یرگشدرگ یاه تیلاعف زا هک یناسک دندقتعم اهنآ ؛دنتخادرپ نینکاس هاگدید یسررب هب زین رگید دعب زا شناراکمه
 دوش یمن ناشدیاع یصخش عفانم هک یناسک اما ،دنیامن یم یبایزرا تبثم یلیخ ار نآ دننک یم بسک یصخش عفانم
 یداصتقا یفنم تاریثأت زا ییاه هبنج ،دوخ باتک فلتخم یاه شخب رد زین ریرتینا کم .دنراد نآ هب یفنم یشرگن
 یاه تیلاعف دح زا شیب زکرمت - :دومن هراشا ریز دراوم هب ناوت یم یدنب عمج کی رد هک تسا هدرک دای یرگشدرگ
 هب ار لداعت مدع و دوش یداصتقا یاه تیلاعف ریاس لاوز ای یدوبان هب رجنم تسا نکمم رهش کی رد یرگشدرگ
 بذج دوخ هب تقو هراپ تروص هب ار یداصتقا رگید یاه شخب نیلغاش تسا نکمم یرگشدرگ - .دروآ دوجو
 یفنم تاریثأت نایم رد .تشاد دهاوخ یلک تروص هب یراکیب شهاک رد یمک شقن عماوج یخرب رد هاگ نیاربانب ؛دنک
 زا یخرب ریز رد .داد رارق رظن رد ار یرگشدرگ هعسوت یداصتقا تبثم تاریثأت دیاب ،یداصتقا داعبا رب یرگشدرگ
 هنومن ناونع هب .دوش یم زین اه شخب ریاس هعسوت بجوم یرهش یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس - دوش یم هدروآ دراوم
 شیازفا - ناهنپ تارداص شیازفا - .تسا طابترا رد یرگشدرگ اب قرب و یطابترا هکبش دننام یلحم تامدخ دوبهب
 .مورحم قطانم رد عقاو كالما و یضارا نیکلام یارب كالما شزرا شیازفا - تایلام تباب زا تلود دمآرد

 مدرم هاگن زا رهش یداصتقا یرادیاپ یاه صخاش رب یشزرو یرگشدرگ تاریثات-21 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تیعضو دوبهب مسارم ،سابل عون رد رییغت ریظن ییاه صخاش دهشم رهش رد یرگشدرگ یعامتجا تارثا یسررب یارب
 هدنهد ناشن اه یسررب .تسا هتفرگ رارق رظن دم یعامتجا یاهیراجنهان ،اه هبذاجرب نارگشدرگ ریثات ،تشادهب و شزومآ
 لماعت دوبهب ،یمومع و یدرف تشادهب و شزومآ تیعضو دوبهب ،اذغ فرصم یوگلا رییغت رب نارگشدرگ دایز ریثات
 رهش رد تینما نتفر الاب و نادنورهش قلعت شیازفا ،ترجاهم شهاک ،یعمج یاهراک رد تکراشم شیازفا و نایموب
 و داوس حطس هدرک دشر اهرهش رد یرگشدرگ هک ینامز زا دندقتعم نایوگخساپ دصرد 61 زا شیب .تسا هدش دهشم
 اب یموب دارفا یریگ رد و هتشادن یموب مسارم رییغت رب یریثات ،یشزرو یرگشدرگ .تسا هتفر رتالاب مدرم شزومآ
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 و نایموب ششوپ عون رب نارگشدرگ دایز ریثات هب ناوت یم زین یعامتجا یفنم تارثا زا .تسا مک رایسب نارگشدرگ
 شرتسگ و یموب دارفا یارب نارگشدرگ تمحازم داجیا ،یموب گنهرف زا نتفرگ هلصاف و هناگیب گنهرف شرتسگ
 ،تسا هتشاد یتبثم تاریثات هکنیا رب هوالع یرگشدرگ .دومن هراشا صوصخب ناناوج نیب رد یعامتجا یاهیراجنهان
 .تسا هتشاذگ ناناوج هژیوب یموب هعماج رب یدایز یفنم تاریثات
 هدیدپ یریگ لکش زا دعب ،6038 ههد یاهتنا زا هژیو هب هتشذگ یاه ههد رد ،یرگشدرگ یعامتجا یفنم تاریثأت
 مسیلایرپما زا یدیدج لکش یرگشدرگ هدیدپ هک دوب نیا یرکف یاه نایرج نیا لالدتسا ،دش داجیا هوبنا یرگشدرگ
 و دوش یم نابزیم عماوج یتنس یاهرواب و اه شزرا و یعامتجا - یگنهرف لالحمضا هب رجنم هک دوش یم بوسحم
 رازاب و تعنص عیرس هعسوت و دشر یلو .درادن ییارگ فرصم غیلبت و یعامتجا یاه نارحب عاونا زج یناغمرا
 و فرط کی زا یعافتناریغ و یتلودریغ ،یلم ،یللملا نیب فلتخم یاه نامزاس یریگ لکش نآ تازاوم هب و یرگشدرگ
 دض تالیامت ،رگید فرط زا یهاگشناد دیدج یاه هتشر و یملع یاه شهوژپ بلاق رد یرگشدرگ تاقیقحت هعسوت
 دیدشت ؛دسیون یم نینچ یرگشدرگ هعسوت یعامتجا تبثم تارثا هراب رد زین هیگ .دومن گنر مک رایسب ار یرگشدرگ
 کم نابزیم هعماج یگدنز تیفیک دوبهب و دمآرد شیازفا نابز نیا رتشیب دربراک و یلحم نابز تایح قنور هب هقالع
 یرگشدرگ .درامش یم رب مهم رایسب ار یلحم هعماج هب مارتحا شیازفا ،یگنهرف یرگشدرگ تارثا زا زین ریرتنیا
 تاطابترا یرارقرب و رتشیب تخانش و كرد یارب مزال یاه تصرف و هدومن رتشیب ار یلحم هعماج هب مارتحا یگنهرف
 یرگشدرگ هعسوت یعامتجا یفنم تارثا رب دیکأت اب یلا .دشخب یم دوبهب نوگانوگ یاه هنیمز رد ار یلحم مدرم اب

 ناوت یاراد هک یناسک ،یرگشدرگ زا لصاح یاهدمآرد رباربان عیزوت اب .دنک یم هراشا ریز دراوم هب یرهش
 و دنریگ یم رارق یرتهب تیعقوم رد نابزیم رهش دارفا ریاس هب تبسن ،دنتسه رازاب و تعنص نیا رد یراذگ هیامرس
 .(تلادع و یربارب مدع) دننک یرادرب هرهب رتشیب ای رتهب هدمآ شیپ یاه تصرف زا دنناوت یم
 و هدیماجنا تسیز طیحم هب تبسن نادنورهش رتشیب یهاگآ هب یرگشدرگ هک تسا تیعقاو نیا یایوگ اه یسررب
 یدودح ات رباعم رد هلابز یزاساهر زا و دنهد یرتشیب تیمها دوخ طیحم ظفح هب نادنورهش تسا هدش بجوم

 دندقتعم و دنا هتسناد مک ار تسیز طیحم تیعضو دوبهب رب یرگشدرگ ریثات دارفا زا یدایز دادعت .دننک یراددوخ
 هنوگ نتفر نیب زا ثعاب رگید یفرط زا و هدش نآ یگدولآ بجوم طیحم رد هلابز یزاساهر اب نارگشدرگ زا یرایسب
 و یخیرات یاهانب بیرخت لماوع زا یکی دنا هدرک ناعذا نایوگخساپ دصرد 61 دودح .دنا هدش یروناج و یهایگ
 رهش رد یرگشدرگ .تسا نکاما هنوگ نیا رد ینوناق و یقالخا لوصا تیاعر مدع و نارگشدرگ دایز مجح ،یگنهرف
 نارگشدرگ دایز مجح لیلد هب اما ،تسا هدش دهشم یرهش نورب یاه هار و یلخاد رباعم تیعضو دوبهب ثعاب دهشم
 شرتسگ هب یرگشدرگ دندقتعم نادنورهش نایوگخساپ .تسا هدش نآ زا یشان یاهیگدولآ و کیفارت شیازفا بجوم

 و یراجت یاه عمتجم هب یضرا لیدبت و اهیربراک رییغت ثعاب اما تسا هدرک کمک بآ صوصخب ییانب ریز تامدخ
 رب یرگشدرگ هک یتبثم تارثا زا .تسا هدش رهش شزرا اب تفاب نتفر نیب زا ثعاب نینچمه و هقبط دنچ ینوکسم
 ظفح هب طوبرم یاه هجدوب شیازفا ،اه یرادرهش تامدخ شیازفا هب ناوت یم تسا هتشاذگ دهش رهش یاه طیحم
 نینچمه و یلحاس و یرهش یاهکراپ هعسوت و شرتسگ ،یرهش زبس یاضف شیازفا ،نیلوسم یوس زا تسیز طیحم
 .دومن هراشا زابرس و هدیشوپ رس یشزرو یحیرفت یاهاضف شیازفا
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 مدرم هاگن زا یرادیاپ یاه صخاش رب یشزرو یرگشدرگ یگنهرف -یعامتجا تاریثات-31 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مدرم هاگن زا رادیاپ هعسوت یاه صخاش رب یشزرو یرگشدرگ یتسیز طیحم تاریثات-41 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 لیمکت اب رتوپ و وینوتن الوک ار دراذگ یم یاج هب دوخ زا یرهش طیحم رد یرگشدرگ هعسوت هک یتارثا هعومجم
 نیمز یربراک زا یلصا هتسد شش رد تاریثأت نیا .تسا هدش هدروآ لیذ لودج رد هک دنا هدومن نایب جیپ تاقیقحت
 عماوج یاهرهش رد اه یدنب هتسد نیا هک تسا رکذ هب مزال .دنا هدش هدرمشرب یگنهرف و یعامتجا یاهوگلا ات هتفرگ
 رد یرهش یاه تخاسریز یور رب یرگشدرگ تاریثأت ،هنومن ناونع هب ،دنتسین ناسکی هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت

 .تسا رتشیب ،دنراد یرت لوقعم یرهش مکارت هک هتفای هعسوت یاهروشک هب تبسن هعسوت لاح رد یاهرهش
 یرهش طیحم یور رب یشزرو یرگشدرگ یفنم تاریثأت-51 هرامش لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب تبسن نینکاس یهاگآ شیازفا .دنک یم نایب ار ریز دراوم رهش رد یرگشدرگ یطیحم تبثم تارثا هرابرد لس راه
 و یگدولآ عنام تیاهن رد هک تسیز طیحم رادتسود راکفا جیورت و تعیبط نایماح شیازفا و یگنهرف و یعیبط طیحم
 طیحم تیمها هب یمومع و یتلود نالوئسم ندرک دعاقتم روحم رب یتظافح تامادقا قیوشت - ،دوش یم طیحم لاوز
 رثؤم تیریدم و ییانبریز روما رد یراذگ هیامرس نتخیگنارب و یرگشدرگ لحم زا دمآرد بسک روظنم هب یعیبط
 .تسا هدش تظافح یحاون
 عبانم 
 .یشزرو مولع و یندب تیبرت یللملا نیب شیامه نیمتفه ،روشک یشزرو مسیروت یژتارتسا نییبت ،(1198)دیعس ،داژنریما

 یندب تیبرت یللملا نیب شیامه نیمتفه ،ناریا رد یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب و تعنص یوگلا یحارط ،(1198)راشفا ،رورنه
 و ناریا شزرو ناراکردنا تسد و ناریدم هاگدید زا یشزرو یرگشدرگ هعسوت رب رثوم لماوع شقن یقیبطت یسررب ،(0198)دیما ،یهلا حتف

 شیک ،یشزرو مولع و یندب تیبرت یللملا نیب شیامه نیمشش تالاقم هعومجم .هیکرت
 .نارهت ،تاراشتنا و پاچ نامزاس ،یمالسا داشرا و گنهرف ترازو ،یرهش یرگشدرگ ینابم ،(٩198)نسحم ،یناتسدرا
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 هلاقم ،کیژتارتسا یزیر همانرب لدم هئارا و ناریا یشزرو یدرگناهج رازاب و تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع لیلحت ،(٩198)نیشون ،یناهفصا
 .نارهت هاگشناد ،یشزرو مولع و یندب تیبرت هتشر یرتکد

-یژرنا یصصخت -یملع همانلصف ود ،ناریا رد رادیاپ هعسوت و ریذپدیدجت یاهیژرنا ،(9398)نایداژن یبعک قازرلادبع و یدهم ،ینامیرب
 .03-83 ،لوا هرامش ،وت و ریذپدیدجت یاه

 .نارهت ،مود پاچ ،تمس تاراشتنا ،(میهافم و تیهام)یرگشدرگ ،(0198)ییاقس یدهم ،نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ

 ییایفارغج همان لصف .(یر رهش 3 هیحان) یر رهش یدبلاک تارییغت رد یبهذم مسیروت شقن یسررب ،(6398) ارهز ،یپیترس و اتیزآ ،یبجر
 .363 هحفص ات 018 هحفص زا ؛3 هرامش ،9 هرود :سرگاز زادنا مشچ

 .دشرا یسانشراک یسرد هوزج ،یبهذم مسیروت ،(1198)یلع ،روپ میحر
 .دشرا یسانشراک یسرد هوزج ،تغارف تاقوا یایفارغج ،(1198)یلع ،روپ میحر
 :هعلاطم دروم) یرتشم رب ینتبم دنرب هژیو شزرا داعبا لباقتم راثآ یسررب ،(3398)هلاءاطع ،یدنره و ارهز هدیس ،یمطاف ؛زربیرف ،این میحر

 یناگرزاب تیریدم ،(دهشم رهش نالک هراتس جنپ یاه لته
 .رون مایپ هدکشناد تاراشتنا ،نارهت ،مسیروت رازاب و تعنص و ایفارغج ،(3198) رغصا یلع ،یناوضر
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب یرهش یرگشدرگ هعسوت ،(٩198)اضردمحم ،یناوضر

 ناهفصا هاگشناد ،یهاگشناد داهج همجرت ،یا هقطنم و یلم حطس رد مسیروت یزیر همانرب ،(3٩98) دومحم ،یدهاز و مارهب ،نایربجنر
 یزیر همانرب و ایفارغج هتشر رد یرتکد همان نایاپ ،یرهش یحاون رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن و درکلمع ،(0198) یدهم ،ییانس

 .نارهت هاگشناد ،یرهش
 هرود ،ییایفارغج یاه شهوژپ هلجم ،دهشم ناتسرهش هبقرط شخب یطیحم تسیز عبانم رب نارگشدرگ روضح تارثا ،(3198) ك ،هدازیلع

 .93 -8 ص ،8 ش ،09
 .0 ی هرامش ،هقعاص ی همانهام ،ناملسم درایلیم کی بذج یارب هاگترایز جنپ ،(0198) الهش ،یناهارف
 .39 – 60 ص ،نارهت ،8 هرامش ،یدرگناهج همانلصف ،عماوج رب یدرگناهج یگنهرف تاریثأت ،(3198)یدهم ،یمظاک
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،ناریا یرهش یایفارغج ،(0198)دوعسم ،یودهم
 ،یشزرو مولع و یندب تیبرت هتشر دشرا همان نایاپ .یرهش رادیاپ هعسوت و زبس یشزرو نکاما هطبار یسررب ،(0398)رون دمحم ،ایهم

 .نارهت هاگشناد
 شیامه نیتسخن ،عماوج رب نآ یعامتجا یگنهرف تارثا و یرگشدرگ تیریدم ،(6398)دادرهم ،همشچ هد یقداص و یلعدمحم ،یدان

 .8-08 .صص ،تشدورم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ تیریدم یللملا نیب
 .هماکهم :نارهت ،ناریا گنهرف خیرات ،(6398) .ر ،یناهمداش یرون
 هاگشناد تاراشتنا .یمالسا یوگلا و رصاعم یبرغ یوگلا یقیبطت هعلاطم :یگنهرف نایم یطابترا ؛یدرگناهج ،(8398) یداهدمحم ،نویامه

 .مود پاچ ؛نارهت .(ع) قداص ماما
 (ع)قداص ماما هاگشناد تاراشتنا ،یگنهرف نایم طابترا رد یدرگناهج ،(1198)یداهدمحم ،نویامه
 .نارهت ،نامتفگ تاراشتنا ،ناقلاط رد یا هدافا هریچخ ،(3٩98)اضر ،یراگدای
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