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 هدیکچ
 فده ،انبم نیمه رب .دوشیم دای اهرهش تیریدم رد رادیاپ و هفرص هب نورقم ،دمآراک درکیور کی ناونع هب يرهش بوخ ییاورمکح زا هزورما
 هدننکدودحم لماوع بیارض نییعت تیاهن رد و بوخ ییاورمکح ياهصخاش يدنبهبتر ،تیریدم يوگلا نیرتبولطم شجنس رضاح شهوژپ
 اه هداد .دشاب یم یلیلحت - یفیصوت ،نآ لیلحت شور و يدربراک عون زا رضاح شهوژپ .تسا رهشدالوف دیدج رهش تیریدم رد هدننکلیهست و
 .تسا رهشدالوف دیدج رهش ،شهوژپ ییایفارغج هدودحم .تسا هدش يروآدرگ ینادیم و يا هناخباتک هویش ود هب شهوژپ زاین دروم تاعالطا و
 نالوئسم زا رفن 01 و نانکاس زا رفن 194 اب ربارب هنومن مجح و ( رفن 99977 )لاس 17 يالاب نانکاس تیعمج رب لمتشم شهوژپ يرامآ هعماج
 يافلآ بیرض زا همانشسرپ ییایاپ يارب .دنا هدش باختنا دنمفده هداس یفداصت شور هب و نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح .تسا

 هدش هدافتسا یطخ نویسرگر نومزآ و انایراو لیلحت ،نمدیرف نومزآ زا و spss رازفا مرن زا اه هداد لیلحت يارب .تسا هدش هدافتسا ،خابنورک
 يرهش تیریدم ياهوگلا نیب زا هک دهدیم ناشن شهوژپ جیاتن .تسا هتفرگ تروص ترکیل فیط زا يدنم هرهب اب اهریغتم يراذگ شزرا .تسا
 يارب يداهنشیپ يوگلا نیرتبولطم دصرد 04 اب ناسانشراک يارب و دصرد 4/94 اب نادنورهش هاگدید زا يرهش بوخ ییاورمکح يوگلا
 هاگدید زا يرهش بوخ ییاورمکح ياهریغتم هک دهدیم ناشن نمدیرف ياهبتر نومزآ زا لصاح جیاتن .تسا هدوب رهشدالوف دیدج رهش تیریدم
 بیترت هب يروحم عامتجا و يدنمنوناق ياهصخاش ،ساسا نیا رب .دشابیم رهش دالوف يرهش تیریدم يارب یبسانم هنیزگ نالوئسم و نادنورهش
 رب ار ریثات نیرتشیب بیترت هب يدنمنوناق و ییوگخساپ ياهصخاش نینچمه و دراد نادنورهش رظن زا يرهش بوخ ییاورمکح رب ار ریثات نیرتشیب

 هعسوت هنیمز رد هدننکدودحم لماوع ریثات تحت رتشیب رهشدالوف يرهش تیریدم ،نیا دوجو اب .دراد نالوئسم رظن زا يرهش بوخ ییاورمکح
  .دشابیم يرهش
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 همدقم
 هدافتسا هب ًالاتدمع یرهش تیریدم .تسا هداتفا قافتا یرهش ییاورمكح هب یرهش تیریدم زا راذگ ،ریخا یاهلاس رد
 لیبق زا ییاهعوضوم هب هجوت و یلخاد نامزاس رب زکرمت اب تامدخ ه ارا یارب عبانم زا یداصتقا و شخبريا ،دمآراک
 هدوب طوبرم مهم یاهتسایس یارجا یاهشور و یزیرهمانرب یاهدنیآرف ،یرادا یاهمتسیس ،یرادرهش یاهراتخاس
 یرهش تیریدم و دراد یاهدرتسگ یاهینارگن ،یرهش ییاورمكح ،لباقم رد .(Gurran &Bramley, 2017:21)تسا
 نیا ماگشیپ دحتم للم نامزاس .(Morris &Trainor,2017)دنکیم هچراپكی ار (یلحم تلود ای یرادرهش)تلود و
 ییاورمكح ،للم نامزاس .دومن سیسثت ار بوخ ییاورمكح یناهج نیپمک ،7442 لاس رد هچنانچ ،تسا رییغت
 زا اتسار نیا رد و دومن جیورت یرهش تاعامتجا یگدنز طیارش دوبهب یارب بسانم لحهار  ی ناونع هب ار بوخ
 و یاهق نم یاهنامزاس و یصوصخ شخب ،یتلودریغ یاهنامزاس ،یندم هعماج ،یرهش تلود نیب تکارش و یرایمه
 نارگشنک مامت کرتشم لصف یرهش بوخ ییاورمكح .(Fox-Kämper et al. ,2018:62)ددرک تیامح یللملانیب

 ییاورمكح یانعم ،نیا زا شیپ .(Sadashiva,2008:6)دراد نیون یمومع تیریدم زادنامشچ رد هشیر و تسا یعامتجا
 ،ههد ود تشذگ زا سپ ًالابیرقت .(Leftwich, 1993:606)دوب للم روما هرادا یارب یسایس تردق لامعا هب دودحم
 ه ارا روظنم هب نیناوق یارجا و داجیا ییاناوت ییاورمكح هكنآ رب ینبم دمآ دوجو هب یرتتضاو و رتیمومع فیرعت
 نردم یرهش هعسوت یزیرهمانرب هب هنانكشراتخاس یتفایهر ،عقاو رد .(Fukuyama, 2013:348)تسا یمومع تامدخ
 زاین یرهش ییاورمكح زا رگنلک و عماج ،دیدج یوگلا  ی هب ناهج زورما ،رگید نایب هب .(1397:927 ،یریپ)دراد
 هعسوت دنور رد یواسم مهس اب و (یندم هعماج و اهراکو بسک ،تلود)اکرش ناونع هب ار اهشخب همه هک دراد
 رد ار اهنامزاس ریاس و یصوصخ ،یتلود ،یعامتجا یاهنامزاس هلمج زا اهشخب مامت یرهش ییاورمكح .دریگربرد
 ،تلادع ،یرادیاپ رب لمتشم یرهش بوخ ییاورمكح زراب یاهیگژیو .دزاسیم هچراپكی یتکراشم یریگمیمصت
 رد ار یدمآراک رثکادح هک دوشیم بجوم تینما و یدنورهش قوقح ،یندم دهعت ،ییوگخساپ و تیفافش ،ییآراک
  .(Jusoh & Abdul Malek,2009:1)دشاب هتشاد اهرهش تیریدم

 ،یگدنز تیفیک زا نانکاس زا یرایسب یتیاضران ثعاب دیدج یاهرهش رد یتیریدم تالكشم و ل اسم ،نایم نیا رد
 و رهشدٌالوف دیدج رهش اتسار نیارد و تسا هدش ...و یعامتجا یاهیراجنهان شیازفا ،یرهش تامدخ ییاسران
 یاهحرط یاج هب عماج هدش خوسنم حرط دماراکان یارجا .تسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین نآ رد یرهش تیریدم
 ناكسا یاهتسایس نیب یگنهامه مدع ،دبلاک هب طقف هجوت ،یرهش یتیریدم یگناگ ود ،CDS حرط نوچمه نیون
 تیریدم هزوح زا جراخ یسایس یاهراشف دوجو ،تیحص زادنامشچ دوبن ؛لاغتشا زکارم داجیا یاهتسایس اب یتیعمج
 تیوه فیرعت دوبن و دهعتم و صصختم ناریدم زا یفاکان هدافتسا ،نانآ ذوفن لامعا و یرهش ناریدمرب یرهش
 ،یرهش تیریدم و تکراشم هلمج زا ییاههلوقم رد یدایز یاهفعض بجوم رهشدٌالوف دیدج رهش یارب صخشم
 و تیعمج ،یرهش داصتقاو تیلاعف ،اضف و نیمز زا هدافتسا تدش ،تیفیک و یدبلاک طیحم ،یسرتسد و تکرح
 رهش نارمع تکرش) رهشدٌالوف یرهش تیریدم هزوح ود لخادت و فیاظو لخادت .تسا هدیدرگ یرهش عامتجا
 ناوتان و دماراکان تیریدم ًالاتیاهن و دیدج یاهرهش یراتخاس لكشم لیلد هب (رهشدٌالوف یرادرهش و رهشدٌالوف دیدج
 لوصا رهشدٌالوف ینونک یرهش تیریدم عقاو رد .تسا هدیدرگ رهشدٌالوف دیدج رهش حرط ققحت مدع هب رجنم
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 هنیمز رد یتالكشم دوجو .دنکیمن تیاعر تسا یرهش هعسوت دربهار نیرتمهم هک ار یرهش بوخ ییاورمكح
 اب نارمع تکرش یتیریدم فادها ندوبن وسمه ،یتیریدم یگناگدنچ ،زاسو تخاس دنور ،نیمز یراذگاو یگنوگچ
 رد بوخ ییاورمكح یاه صخاش یریگراكب یاهترورض زا ...و یمدرم تکراشم دوجو مدع ،رهشدٌالوف یرادرهش
 یاهصخاش یدنبهبتر ،تیریدم یوگلا نیرتبول م شجنس ،رضاح شهوژپ فده ،انبم نیمه رب .تسا رهشدٌالوف
 رهشدٌالوف دیدج رهش ییاورمكح رد هدننکلیهست و هدننکدودحم لماوع بیارض نییعت تیاهن رد و بوخ ییاورمكح
 :تسا ریز یاهلاوس هب ییوگخساپ لابند هب ،شهوژپ فادها یاتسار رد .تسا
 ؟دشابیم هنوگچ رهشدٌالوف دیدج رهش رد یرهش تیریدم بسانم یوگلا
 ؟دشابیم نازیم هچ رهشدٌالوف دیدج یرهش ییاورمكح رد هدننکلیهست و هدننکدودحم لماوع زا  یره ریيات و شقن
 یرظن ینابم
 صوصخ هب یلحم نادنورهش یگدنز تیفیک طیارش دوبهب رب هک تسا یدعبدنچ موهفم  ی یرهش بوخ ییاورمكح
 رد نارگشهوژپ زا یخرب ،(۳742)7توید هتفگ هب .دوشیم زکرمتم هدش هدنار هیشاح هب و مورحم ،ریقف تاعامتجا
 ،تردق ییادززکرمت رب رگید یاهدع هک یلاح رد ،دنراد دیکثت یزیرهمانرب ییاضف داعبا رب بوخ ییاورمكح فیرعت
 یاهدنیآرف رد ندرک تکراشم)یلحم یسارکومد و یداصتقا هعسوت ،(یراذگهیامرس بذج یگنوگچ)یلحم تکارش
 رد یلحم یاهتکراشم شقن رب یرهش ییاورمكح ،رادیاپ هعسوت هاگدید زا .دناهدومن زکرمت (یلحم یریگمیمصت
 ,Meyer & Auriacombe) تسا هدش زکرمتم یرهش تاعامتجا رد یسایس و یداصتقا و یعامتجا یاههمانرب تیوقت

 فلتخم یاهسناژآ نیب رییغت لاحرد ینورد طباور کرد ،یلیلحت موهفم  ی ناونع هب ییاورمكح فده .(2019:55
 .(Frey,2008:45)تسا تلود و یندم هعماج ،یمومع تیریدم نیب رییغت لاحرد یاه بار یاهوگلا رو نیمه و یتلود

 یانبم رب .دراد هدننکلیهست شقن  ی هكلب درادن هدنهده ارا ای هدننکمیظنت شقن تلود هک تسا نیا ییاورمكح یانعم
 کزان یسارکوروب  ی یاراد تلود هچنانچ .دنکیم لیهست ار روحمرازاب هعسوت و اهرازاب ًالاساسا تلود ،فیرعت نیا
 (7742)7رویب کرام .تسا هدرک لقتنم یندم هعماج و یصوصخ یاهتکرش هب ار دوخ فیاظو رتشیب و تسا
 نارگیزاب و اهرازاب هب ار دوخ یاهتیلاعف و دركلمع هک هدرک فیرعت «ینارمكح یوگلا»  ی ناونع هب ار ییاورمكح
 زا تسا ترابع ییاورمكح ،دحتم للم هعسوت همانرب هاگدید زا .تسا هدرک یراپسنورب یندم هعماج یعامتجا
 و اهدركلمع ماجنا یارب (یندم هعماج و رازاب ،تلود)هناگهس لدم  ی رد یندم هعماج و رازاب اب تلود تکارش»
 رد یلحم یسارکومد جیورت یارب یرهش بوخ ییاورمكح صخاش .(Vaddiraju,2018:13)«دوخ یاهدرکراک
 هدش حر م یریگمیمصت هب یسرتسد و نانکاس یگدنز تیفیک دوبهب تهج ییاهدربهار هعسوت و اهرهش تیریدم
 فذح ،تکراشم جیورت ،تیفافش شیازف یارب ییاهرازبا دنکیم  مک یرهش تیریدم هب صخاش نیا ،عقاو رد .تسا
 راهچ یانبم رب صخاش نیا .دزاس مهارف یرهش یارقف یارب فرصت قح تینما و یمسرریغ یاههاگتنوكس و اههغاز
 و تامدخ ه ارا ،یلام تیریدم رد ییاراک لیبق زا :یدمآراک (7 :زا دناترابع هک هدش یزیرهیاپ (7 هرامش لكش)روحم
 یرهش یگدنز یساسا یاهزاین هب ضیعبت نودب یسرتسد رب لمتشم :یربارب(2 .نادنورهش یاهینارگن هب ییوگخساپ
 دنمتردق یاهیسارکومد هار زا ،لاثم یارب :تکراشم(9 .ریذپبیسآ یاهتیعمج یارب ارقف رادفرط یاهتسایس و
 هب :ییوگخساپ(0 .یتکراشم یریگمیمصت یاهدنیارف و هنٌالداع و دازآ یرهش تاباختنا ،یلحم یگدنیامن رب ینتبم
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 یگچراپكی  اقترا و نادنورهش و یزکرم تلود هب ییوگخساپ ،یلحم تلود ی ارجا تاروما رد تیفافش ،لاثم ناونع
  .(Taylor 2006:3)یعامتجا ماجسنا و

 
 یرهش ییاورمکح صخاش هناگراهچ یاهروحم :1 لکش

  (Taylor, 2006:4) :عبنم

-هفلوم هب یاهلاقم رد (3742)7ناراكمه و اوسیب .تسا هدش ماجنا یرهش ییاورمكح اب ه بار رد یدایز یاه شهوژپ
 هک تسا نآ هدنهد ناشن شهوژپ جیاتن .دناهتخادرپ هب جارختسا رهش تیریدم یارب بوخ ییاورمكح بوچراچ یاه
 ه بار هب ،(3742)7هبموکایروا و ریام .دنهدیم لكش یرهش بوخ ییاورمكح بوچراچ هب رایعمریز 01 و رایعم 97
 یرهش بوخ ییاورمكح موهفم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دناهدرک مادقا یروآبات و یرهش بوخ ییاورمكح نیب
 و چاداب .تسا ییاقیرفآ یاهروشک رد قفوم رادیاپ هعسوت یاهحرط یارجا و یحارط یارب مزٌال طرششیپ
 رادیاپ یرهش یزیرهمانرب رد نآ دربراک و یرهش بوخ ییاورمكح موهفم نایب هب یا هلاقم رد (1742)7اكینمید
  ی ت س رد رادیاپ هعسوت و ییاورمكح هدیا ،ناتسهل روشک رد هک تسا نآ رگنایب اهنآ شهوژپ جیاتن .دناهتخادرپ
 یرهش ییاورمكح لیلحت هب یاهلاقم رد (9742)7ه اب .تسا هدیسرن ییارجا هلحرم هب و هدنام یقاب یرظن عوضوم
 .تسا هتخادرپ رد 7ناسلوا ،یادنویه رهش رب دیکثت اب یبونجهرک رد ی یحمتسیز یاهیراكمه و هدش ییادززکرمت
 یاهرییغت بجوم ناسلوا رهش رد ییاورمكح زا یریگهرهب تمس هب رییغت هک تسا نآ هدنهدناشن شهوژپ جیاتن
 و هوشوج .تسا هدش نادنورهش و یندم یاهنامزاس ،یلحم یاهراکو بسک جیسب ه ساوب یقفوم ی یحمتسیز
 .دناهتخادرپ روپمٌالٌالاوک رهش هعسوت تیریدم رد دمآراک یرهش ییاورمكح شقن هب یاهلاقم رد (3442)7 لملادبع
 رتباذج و رتیتباقر یزلام دوشیم ثعاب یرهش دمآراک ییاورمكح تیمها هک تسا نآ رگنایامن اهنآ شهوژپ جیاتن
 روط هب روپمٌالٌالاوک هق نم-رهش نیاربانب .دنک لیهست ار روشک هعسوت فادها هب یبایتسد و دوش ناراذگهیامرس یارب
  .درک دهاوخ هرادا و تیریدم ريؤم
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 رهش رد نادنورهش هاگدید زا یرهش بوخ ییاورمكح یاهصخاش یدنبتیولوا هب (۳397)ینوتسیب یمشاه و سمش
 ،یزاسعامجا ،تکراشم ،ییوگخساپ ،تلادع ،تیفافش یاهصخاش ،شهوژپ جیاتن ساسا رب .دناهدرک تردابم نوتسیب
 ساسارب نینچمه .دناهدروآ تسدب تیمها ثیحزا ار متفه ات تسخن یاههبتر یدنمنوناق و ییاراک و یشخب ريا
 و هدازربکا .تسا هدش یبایزرا طسوتم دح زا رتمک نوتسیب رهش رد بوخ ییاورمكح ت س ،یاهنومن  تیت نومزآ
 تردابم یرهش بوخ ییاورمكح دركیور اب ناگرگ یرهش تیریدم دركلمع یسررب هب یاهلاقم رد (1397)ناراكمه
 هق نم هب تبسن یدنمنوناق و ییوگخساپ دعب ود رد  ی هق نم رتهب تیعضو هدنهدناشن هدمآ تسد هب جیاتن .دناهدرک
 یاراد 72/9 نیگنایم اب یشخبريا و ییآراک دعب هک دیدرگ صخشم t-test نومزآ زا هدافتسا اب نینچمه .دشاب یم ود
 هب .دنتسه رادروخرب داعبا ریاس هب تبسن یبسانمان تیعضو زا ۳1/2 نیگنایم اب تکراشم دعب و تیعضو نیرتهب
 رهش یزکرم یاه هلحم رد یرهش بوخ ییاورمكح یاه صخاش یسررب هب یاهلاقم رد (1397)ناراكمه و دمحاروپ
 رد ناویرم رهش یاههلحم رد یرهش بوخ ییاورمكح یاه صخاش ،هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دناهتخادرپ ناویرم
 یبول م تیعضو رد ،هدراهچ و راهچ ،ود ، ی یاه هلحم رد بوخ یناورمكح تیعضو .دنرادن رارق یبول م تیعضو
 لیلحت و یسررب هب یا هلاقم رد (۱397)ناراكمه و اینتمكح .دنراد رارق ت س  ی رد ًالابیرقت همه و درادن رارق
 نآ زا یکاح t-test  ینكت هیاپ رب شهوژپ زا هلصاح جیاتن .دناهدرک مادقا مالیا رهش رد یرهش بوخ ییاورمكح
 و تسا تركیل فیط طسوتم ت س زا رتنییاپ ،مالیا رهش رد بوخ ینارمكح یاهصخاش مامت ت س هک تسا
 و یدمحم .دنراد رارق یبول مان ت س رد یرهش بوخ ییاورمكح یاههفلوم ظاحل زا مالیا رهش هناگ هدراهچ یحاون
 نامرک رهش هدوسرف تفاب هدودحم رد یرهش بوخ ییاورمكح یاه صخاش لیلحت هب ،(1397)یهارغاب یلامک
 تیعضو رد نامرک رهش هدوسرف یاه تفاب رد بوخ ییاورمكح یاه صخاش ،نآ جیاتن ساسا رب .دناهدرک تردابم
 زا ،نینچمه .دنراد رارق تیعضو نیرتدب رد 27/2 و ۱3/7 نیگنایم اب بیترت هب جنپ و  ی هزوح و درادن رارق یبول م
 ریيثت بیرض اب بیترت هب یریذپ تیلوئسم و هدنهد خساپ و اریذپ صخاش ،یرهش بوخ ییاورمكح یاه صخاش نیب
 ییاورمكح ققحت رد هدش یسررب یاه صخاش هیقب هب تبسن یرتشیب نییبت تردق و یراذگريا 992/4 و ۱02/4
  .دراد رهش نیا هدوسرف تفاب رد یرهش بوخ
 هعلاطم دروم هدودحم 

 77 ،نهآبوذ هناخراک یقرش لامش یرتمولیک 1 ،ناهفصا یرهش هدودحم یبرغ بونج یرتمولیک 27 رد رهشدٌالوف
  .تسا هدش عقاو ایرد ت س زا رتم 11۱7 عافترا رد و رهشنیرز یقرش لامش یرتمولیک
 29 و هجرد 29 ییایفارغج پرع رد یبرغ یاههوک هنكفا طورخم رد 2 .22۱27 راتكه رهش ینوناق بوصم هدودحم
 رد ناهفصا نهآبوذ هناخراک سیسات یپ رد رهشدٌالوف .تسا هتفای رارقتسا یقرش لوط هقیقد 02 و هجرد 71 و هقیقد
 یارب ینف یاه مک تهج رد هک یسور و ناریا ناسانشراک زا بکرم یصوصخم نویسیمک طسوت 1097 لاس
 لكش رد .دیدرگ باختنا دندوب هدش مازعا ناریا هب نآ یزاسرهش لحم باختنا و ناهفصا نهآبوذ هناخراک نامتخاس
 زا ریخا لاس 42 یط رهش دٌالوف تیعیمج .تسا هدش هیارا رهشدٌالوف دیدج رهش یكیزیف شرتسگ لحارم ،2 هرامش
 07/0 اب ربارب 13-11 هرود یط رهش نیا دشر خرن تسا هتفای شیازفا 1397 لاس رد ۱20۳۳هب 11 لاس رد 0۱239
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 0 زا شیب هرود نیمه یط ناهفصا ناتسا یرهش طاقن تیعمج دشر خرن نیگنایم هب تبسن هک هدوب لاس رد دصرد
  .دشابیم ربارب

 
 /http://www. ijpvmjournal. net :عبنم    ناهفصا رهش :1 هشقن

 
 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم   رهشدالوف دیدج رهش یکیزیف شرتسگ لحارم :2 لکش

 شهوژپ یاههتفای

 یفیصوت یاههتفای
 رد هدافتسا دروم یریگهنومن شور .دشابیم رهشدٌالوف دیدج رهش ناریدم و نادنورهش لماش شهوژپ یرامآ هعماج
 رب .تسا هدش هبساحم نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک تسا دنمفده هداس یفداصت یریگهنومن شور ،شهوژپ نیا
 سنایراو لیلحت ،نمدیرف نومزآ زا .تسا هدش عیزوت نادنورهش زا هنومن 119 نیب نانکاس یاههمان شسرپ ساسا نیا
  .تسا هدش هدافتسا اههداد لیلحت یارب ی خ نویسرگر نومزآ و
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  n= �����
���+����

 
 ؛رفن 13177 :لاس 17 یٌالاب نانکاس یرامآ تیعمج=N :تسا هدش هبساحم نینچ رهش دٌالوف رهش رد هنومن مجح
Z=7. ۱3؛ Pوq=4. 1 و d=4. 14  

n= �����(�.��)^�(�.�)(�.�)
�����(�.��)�+(�.��)^�(�.�)(�.�)

=375 
 هک ییاهصخاش .دوش یم هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض و SPSS رازبا زا همانشسرپ ییایاپ نازیم شجنس یارب 
  .(7 هرامش لودج)دنتسه بسانم لیلحت یارب ،دشابیم 0/7 زا شیب اهنآ یارب خابنورک یافلآ بیرض

 نالوئسم و نادنورهش هاگدید زا یرهش بوخ ییاورمکح و تیریدم درکلمع تیفیک ساسارب اهصخاش ییایاپ نازیم :1 لودج
همانشسرپ خابنورک یافلآ  همانشسرپ  خابنورک یافلآ   

نادنورهش ییوگخساپ   4/ 2۳ نٌالوئسم  ییوگخساپ   4/ 0۳  
یریذپ تیلوئسم  4/ 11 یریذپ تیلوئسم   4/3 

یدنم نوناق  4/ 2۱ یدنم نوناق   4/ 31  

تکراشم تکراشم 4/۱   4/ 2۳  

یناسر عالطا و تیفافش یناسر عالطا و تیفافش 4/1   4/ ۳۱  

تلادع  4/ 91 تلادع   4/ ۳۱  

یشخبريا و ییآراک یشخبريا و ییآراک 4/۱   4/ 73  

یروحم عامتجا  4/ 2۳ یروحم عامتجا   4/ 73  

تٌالاوس مامت  4/ 1۳ داصتقا   4/ 4۳  

یعامتجا    4/ 7۳  
ی یحم تسیز    4/ 1۳  

رگ لیهست لماوع    4/ 3۳  

هدننک دودحم لماوع    4/۱ 

تٌالاوس همه     4/ 13  

 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نیا یسررب .دنشابیم درم دصرد ۱۳ و نز دصرد 07 ،رهشدٌالوف دیدج رهش نٌالوئسم هقبط نایوگخساپ لک دادعت زا
 نادنورهش دصرد 2/37 .دناهدوب درم دصرد 4۱ و نز اهنآ دصرد 40 هک دهدیم ناشن نادنورهش هورگ یارب صخاش
 ۱9 ینس هدر رد اهنآ دصرد 1/۱2 و 19 ات ۱2 ینس هدر رد اهنآ دصرد3/00 و دنتشادرارق لاس 12 ات 17 ینس هدر رد
 .دراد رارق لاس 11 زا رتٌالاب ینس هدر رد اهنآ دصرد1/9 و لاس 11 ات ۱0 ینس هدر رد دصرد 3/1 و لاس 10 ات
 هدر رد دصرد ۱2 و لاس 10 ات ۱9 ینس هدر رد اهنآ دصرد ۳2 ،19 ات ۱2 ینس هدر رد نیلوئسم دصرد 20 نینچمه
 تالیصحت یاراد نٌالوئسم دصرد 07 .دراد رارق لاس 11 زا رتٌالاب ینس هدر رد اهنآ دصرد 0 و لاس 11 ات ۱0 ینس
 اهنآ دصرد ۱2 و یسانشراک تالیصحت یاراد اهنآ دصرد 00 و ملپید قوف کردم اهنآ دصرد ۱7 و هدوب ملپید
 دصرد3/00 ،ملپید دصرد ۳/۱9 ،ملپیدریز نادنورهش دصرد 7/۳ ،نیا رب نوزفا .دنتسه رتٌالاب و دشرا یسانشراک
 زا دصرد 9/07 و لاس 7 تماقا تدم نادنورهش دصرد ۱/0 .دنتسه رتٌالاب و سناسیل قوف دصرد 9/47 و سناسیل
 رهش رد لاس 47 زا رتشیب نادنورهش دصرد ۳/4۱ و تماقا لاس 47 ات ۱ اهنآ دصرد9/42 ،تماقا لاس 1 ات7 اهنآ
 هب لاس 47 زا رتشیب و لاس 47 ات ۱ ،لاس 1 ات 7 ،لاس 7 یارب ناریدم تماقا تدم .دنتشاد تماقا رهش دٌالوف دیدج
 1/32 هک دهدیم ناشن نادنورهش تیموق یسررب .دصرد ۱۱ و دصرد 27 ،دصرد ۳7 ،دصرد0 :زا تسا ترابع بیترت
 دصرد ۳7 ،زین نٌالوئسم تیموق .دنشاب یم رل دصرد 1/3 ،کرت دصرد 3/۳ ،سراف دصرد 912 و یرایتخب دصرد
 49 دهدیم ناشن نٌالوئسم یارب راک هقباس یسررب .دنتسه ماوقا ریاس زا دصرد 0۱ و یرایتخب دصرد ۳7 و سراف
  .دنتسه لاس 47 ات ۱ نیب راک هقباس یاراد (دصرد49)نیلوئسم رتشیب .دنتسه لاس 47 ات ۱ نیب راک هقباس یاراد دصرد
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 یلیلحت یاههتفای
 اب نادنورهش هاگدید زا یرهش بوخ ییاورمكح یوگلا یرهش تیریدم یاهوگلا نیب زا ،شهوژپ جیاتن ساسا رب
 هدوب رهشدٌالوف دیدج رهش تیریدم یارب یداهنشیپ یوگلا نیرتبول م دصرد49 اب نٌالوئسم یارب و دصرد 9/12
  .(9 هرامش لكش و 2 هرامش لودج) تسا

  نالوئسم و نادنورهش هاگدید زا یرهش تیریدم یاهوگلا هسیاقم :2 لودج
لک   یرهش تیریدم یاهوگلا 

 متسیس
 ریدم
اروش  

 متسیس
 ینوسیمک

-اروش راتخاس
یوق رادرهش  

 راتخاس
-اروش
 رادرهش
فیعض  

اه نامزاس
 ی
 یلحمارف
 نیزگیاج

 تیریدم
 یح سود
-رادرهش
 اروش

 تیریدم
 یح سود
-رادرهش
 اروش

یریدم
  ت ت
یح س  

یاورمكح
 بوخ ی
 یرهش

رمتمریغ
 زک
 هبٌالابزا
 نییاپ

ا)زکرمتم
 ز
 هبٌالاب
 (نییاپ

نادنورهش دادعت 31 12 747 17 27 92 42 0 11 ۱7 ۱7 419  خساپ 
ناگدنهد  خساپ دصرد  0/17 ۳/۱ 9/12 ۱/0 2/9 2/۱ 0/1 7/7 ۳/42 9/0 9/0 4/447 

 ناگدنهد

 یاهوگلا دصرد 0/3۳ ۱/23 7/1۳ 1/3۳ 4/11 4/23 4/4۳ 4/41 ۱/43 7/03 4/447 7/۳۳
 یرهش تیریدم

 نٌالوئسم دادعت 1 2 17 2 0 2 1 0 ۳ 7 4 41
 خساپ دصرد 4/07 4/0 4/49 4/0 4/۳ 4/0 4/47 4/۳ 4/۱7 4/2 4/4 4/447

 ناگدنهد

 یاهوگلا دصرد ۱/47 0/1 3/27 1/47 4/12 4/۳ 4/42 4/41 /0 3/1 4/4 3/77
 یرهش تیریدم

لک دادعت ۱۱ 12 ۱77 37 ۱7 12 12 ۳ 1۳ 17 ۱7 420   

4/447 ۳/9 4/0 2/42 3/7 4/۱ 4/۱ ۳/9 
 

 خساپ دصرد 1/17 0/۱ ۱/12 1/0
 ناگدنهد

4/447 4/447 4/447 4/447 4/447 4/447  4/447  4/447 4/447 4/447  4/447  یاهوگلا دصرد 4/447 
 یرهش تیریدم
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 توافت دهدیم ناشن رما نیا .تسا14/4 زا رتمک هک تسا هدش شرازگ 000/0 نمدیرف نومزآ یرادانعم ت س رادقم
 نومزآ زا لصاح جیاتن .دراد دوجو نادنورهش و نٌالوئسم یارب یرهش بوخ ییاوركمح صخاش ریز نیب یرادانعم
 یبسانم هنیزگ نٌالوئسم و نادنورهش هاگدید زا یرهش بوخ ییاورمكح یاهریغتم هک دهدیم ناشن نمدیرف یاهبتر
 هب یروحم عامتجا و یدنمنوناق یاهصخاش ،9 هرامش لودج هب هجوت اب .دشابیم رهش دٌالوف یرهش تیریدم یارب
 و ییوگخساپ یاهصخاش نینچمه و دراد نادنورهش رظن زا یرهش بوخ ییاورمكح یوررب ار ریيات نیرتشیب بیترت
  .دراد نیلوئسم رظن زا یرهش بوخ ییاورمكح یوررب ار ریيات نیرتشیب بیترت هب یدنمنوناق

 نمدیرف نومزآ و یدنب هبتر :3 لودج
یرهش بوخ ییاورمكح یاهریغتم نادنورهش   نٌالوئسم   

ییوگخساپ  20/9  39/1  

یریذپتیلوئسم  ۳۱/9  09/0  

یدنمنوناق  11/۱  29/1  

تکراشم  24/0  73/9  

یناسرعالطا تیفافش  ۱1/0  41/9  

تلادع  10/0  ۱4/0  

یشخبريا و ییآراک  41/9  0۳/0  

یروحم عامتجا  37/1  00/0  

یدازآ هجرد  1 1 
روكسا یاک هرامآ  310/01۱  012/۱9  

یرادانعم ت س  444/4  444/4  
 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نویسرگر نومزآ زا رهشدٌالوف رد یرهش بوخ ییاورمكح رب هدننک لیهست لماوع و هدننکدودحم لماوع یسررب یارب
 ساسا رب .تسا هدش ه ارا 0 هرامش لودج رد نومزآ نیا جیاتن هک دش هدافتسا 7نامزمه شور زا هدافتسا اب ی خ
 یگتسبمه دوجو زا ناشن هک دشاب یم 0۱۳/4 اب ربارب (R)هناگدنچ یگتسبمه بیرض رادقم ،روکذم لودج یاههداد
 سنایراو نییبت نازیم R2 .دراد هدننک لیهست و هدننک دودحم لماوع و رهشدٌالوف رهش بوخ ییاورمكح نیب
 هک تسا نیا R2 تالكشم زا .دهد یم ناشن ار هدننک لیهست و هدننک دودحم لماوع و رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح
 ،دریگ یم رظن رد ار هنومن مجح و لقتسم یاهریغتم دادعت رتمک و دنک یم دروآرب هزادنا زا شیب ار لدم تیقفوم نازیم
 R2 رادقم .دننک هدافتسا هدش لیدعت R2 ناونع تحت یرگید صخاش زا دنهد یم تیجرت ناققحم زا یضعب ور نیا زا
 3۱ دودح طقف دناوت یم هدننکلیهست و هدننک دودحم لماوع دهد یم ناشن هک دشاب یم 13۱/4 اب ربارب هدش لیدعت
 نیب رگا .دشابیم 0 ات 4 نیب نوستاو نیبرود هرامآ .دنک نییبت ار رهشدٌالوف رهش بوخ ییاورمكح زا دصرد
 دشاب  یدزن رفص هب رگا .دشاب  یدزن 2 هب دیاب هرامآ نیا رادقم ،دشاب هتشادن دوجو یلاوتم یگتسبمه اه هدنامیقاب
 هرامآ نیا رگا عومجم رد .دشابیم یفنم یگتسبمه هدنهد ناشن دشاب  یدزن 0 هب رگا و تبثم یگتسبمه هدنهد ناشن
 نوستاو -نیبرود هرامآ جیاتن .دشاب یم 93/7 لودج رد هرامآ نیا .تسین ینارگن چیه یاج دشاب 1/2 ات 1/7 نیب
  .درک دییثت ار رگیدكی زا (اها خ ای هدنام یقاب ریداقم لالقتسا) تادهاشم لالقتسا

 نویسرگر یوگلا هصالخ :4 لودج
نوستاو - نیبرود دروآرب درادناتسا یا خ  هدش لیدعت  𝑹𝟐 𝑹𝟐 R لدم  

7/93  09/4  13۱/4  101/4  0۱۳/4 رادقم   

 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 ار رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح تارییغت عبنم لودج نیا رد .دهد یم ناشن ار سنایراو لیلحت جیاتن ،1 هرامش لودج
 ییاورمكح تارییغت نازیم هب طوبرم تاعالطا ،نویسرگر عبنم .تسا هدش هداد ناشن هدنامیقاب و نویسرگر عبنم ود رد
 نازیم هب طوبرم تاعالطا ،هدنامیقاب عبنم .دهد یم ناشن ار تسا ام شهوژپ لدم هجیتن رد هک رهشدٌالوف یرهش
 رد F رادقم روکذم لودج رد .دهد یم ناشن ار تسا ام شهوژپ لدم زا جراخ هک ار رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح
 ،هدننک لیهست و هدننکدودحم لماوع دهد یم ناشن هک (P-Value ≤ 0. 05) دش شرازگ رادانعم 14/4 یا خ ت س
  .دراد یبسانم شزارب ینویسرگر لدم و دنک یم ینیب شیپ ار رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح تارییغت

 F رادقم و تاروذجم عومجم نومزآ :5 لودج
 F Sig تاروذجم نیگنایم یدازآ تاجرد تاروذجم عومجم لدم

 000a/4 314/17 431/7 8 229/07 نویسرگر
   377/4 41 01۳/0 هدنام یقاب

    49 ۱37/37 لک رادقم

 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 بوخ ییاورمكح رب هدننکلیهست لماوع و هدننکدودحم لماوع داعبا ریيثت بیارض هب طوبرم جیاتن ،۱ هرامش لودج
 -1۱4/4 ربارب رهش یاروش تلاخد نازیم هفلؤم یارب Beta بیرض ،لودج نیا رد .دهد یم ناشن ار رهشدٌالوف رهش
 نیا هک تسانعم نادب نیا و (P-Value ≥ 0. 05) دوبن رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .دشاب یم
 یگنهامه نازیم یارب Beta بیرض .درادن یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف یرهش ییاورمكحرب هدننک دودحم لماوع زا دعب
-P) هدوب رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .دشاب یم۳97/4 ربارب یرادرهش و نارمع تکرش نیب

Value ≤ 0. 05) ریيثت رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح رب هدننک دودحم لماوع زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و 
 ۳97/4 نازیم هب رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح ،هفلؤم نیا رد درادناتسا فارحنا  ی شیازفا اب عقاو رد .دراد یرادانعم
 رهشدٌالوف و ناجنل زکرم نیب ییایفارغج هلصاف هفلؤم یارب Beta بیرض .دباییم شیازفا درادناتسا فارحنا
 نادب نیا و (P-Value ≥0. 05) دوبن رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .دشاب یم -34/4ربارب
 یارب Beta بیرض .درادن یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح رب هدننک دودحم لماوع زا دعب نیا هک تسانعم
 ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .دشاب یم 14/4 ربارب رهشدٌالوف ییاورمكح رد سلجم ناگدیامن تلاخد نازیم هفلؤم
 ییاورمكح رب هدننک دودحم لماوع زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و (P-Value ≥0. 05) دوبن رادانعم 14/4 یا خ
 .دشاب یم - 004/4 ربارب رادیاپ دمآرد داجیا هب هجوت هفلؤم یارب Beta بیرض .درادن یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف یرهش
 زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و (P-Value ≥ 0. 05) دوبن رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم
 زا هدافتسا هفلوم یارب Beta بیرض .درادن یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف رهش بوخ ییاورمكح رب هدننک لیهست لماوع
 دوبن رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .تسا 7۳4/4 ربارب ییارجا یاهتسپ رد صصختم یورین
(P-Value ≥ 0. 05) ریيثت رهشدٌالوف رهش بوخ ییاورمكح رب هدننکلیهست لماوع زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و 
 رادقم .دشاب یم 479/4 ربارب رهشدٌالوف نوماریپ یاههاگتنوكس هب عماج هاگن هفلوم یارب Beta بیرض .درادن یرادانعم
t هدوب رادانعم 14/4 یا خ ت س رد هفلؤم نیا یارب (P-Value ≤ 0. 05) زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و تسا 
 فارحنا  ی شیازفا اب عقاو رد .دراد یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف رهش بوخ ییاورمكح رب هدننکلیهست لماوع
 Beta بیرض .دباییم شیازفا درادناتسا فارحنا 479/4 نازیم هب رهشدٌالوف یرهش ییاورمكح ،هفلؤم نیا رد درادناتسا
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 ت س رد هفلؤم نیا یارب t رادقم .دشاب یم 114/4 ربارب یرهش ییاورمكح رد نادنورهش تکراشم هب هجوت هفلؤم یارب
 ییاورمكح رب هدننکلیهست لماوع زا دعب نیا هک تسانعم نادب نیا و (P-Value ≥0. 05) دوبن رادانعم 14/4 یا خ
  .درادن یرادانعم ریيثت رهشدٌالوف رهش بوخ

 هدشن درادناتسا و هدش درادناتسا نویسرگر بیرض :6 لودج
 
 ریغتم

 t Sig درادناتسا بیرض درادناتسا ریغ بیارض

B Std. Error Beta 
 444/4 104/1  409/4 ۳39/2 تباي رادقم 
 
 
 هدننک دودحم لماوع

 397/4 -/۳41/7 -297/4 014/4 1۱4/4 رهش یاروش تلاخد نازیم
 494/4 -012/2 -102/4 7۱4/4 ۳97/4 یرادرهش و نارمع تکرش نیب یگنهامه نازیم
 307/4 -710/7 -907/4 9۱4/4 934/4 رهشدٌالوف و ناجنل زکرم نیب ییایفارغج هلصاف
 31۳/4 ۳17/4 174/4 404/4 144/4 رهشدٌالوف تیریدم رد سلجم ناگدیامن تلاخد نازیم

 
 
 هدننک لیهست لماوع
 

 011/4 -۱31/4 -914/4 114/4 -004/4 رادیاپ دمآرد داجیا هب هجوت
 322/4 722/7 417/4 ۱۱4/4 7۳4/4 ییارجا یاهتسپ رد صصختم یورین زا هدافتسا
 144/4 02۳/2 9۳0/4 477/4 479/4 رهشدٌالوف نوماریپ یاههاگتنوكس هب عماج هاگن
 190/4 3۳1/4 047/4 914/4 114/4 یرهش ییاورمكح رد نادنورهش تکراشم هب هجوت

 ۳397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 یرهش بوخ ییاورمكح یوگلا یرهش تیریدم یاهوگلا نیب زا هک تسا نآ رگنایب شهوژپ یاه هتفای یرامآ لیلحت
 9/12 هچ نانچ .تسا هدش هتخانش رهشدٌالوف دیدج رهش تیریدم یارب یداهنشیپ یوگلا نیرتبول م ناونع هب
 و نادنورهش هاگدید زا رو نیمه .دناهتشاذگ هحص رما نیا رب یرهش نٌالوئسم زا دصرد 49 و نادنورهش زا دصرد
 رادروخرب رهش دٌالوف یرهش تیریدم یارب یهجوت نایاش تیمها زا یرهش بوخ ییاورمكح یاهریغتم ،نٌالوئسم
 ییاورمكح رب ار ریيثت نیرتشیب بیترت هب یروحم عامتجا و یدنمنوناق یاهصخاش ،نادنورهش هاگدید زا .دنتسه
 رب ار ریيثت نیرتشیب بیترت هب یدنمنوناق و ییوگخساپ یاهصخاش ،نٌالوئسم هاگدید زا و دراد یرهش بوخ
  .دراد یرهش بوخ ییاورمكح
 یاروش تلاخد نازیم رب لمتشم هدننکدودحم یاههفلؤم یارب Beta بیارض هک تسا نآ هدنهدناشن شهوژپ جیاتن
 تلاخد نازیم ،رهشدٌالوف و ناجنل زکرم نیب ییایفارغج هلصاف ،یرادرهش و نارمع تکرش نیب یگنهامه نازیم ،رهش
 t بیارض یسررب .تسا ،14/4 ،-34/4 ،۳97/4 ،- 1۱4/4 اب ربارب بیترت هب رهشدٌالوف تیریدم رد سلجم ناگدیامن
 ییاورمكح رب ،یرادرهش و نارمع تکرش نیب یگنهامه نازیم ریظن ییاههفلوم هک تسا نآ هدنهد ناشن اههفلوم نیا
 زکرم نیب ییایفارغج هلصاف ،رهش یاروش تلاخد نازیم ریظن ییاههفلوم و دنراد رادانعم ریيثت رهش دٌالوف یرهش بوخ
  .دنرادن رادانعم ریيثت زین رهشدٌالوف ییاورمكح رد سلجم ناگدیامن تلاخد نازیم ،رهشدٌالوف و ناجنل
 یورین زا هدافتسا ،رادیاپ دمآرد داجیا هب هجوت رب لمتشم هدننکلیهست یاههفلؤم یارب Beta بیارض رگید فرط زا
 هب نادنورهش تکراشم هب هجوت و رهشدٌالوف نوماریپ یاههاگتنوكس هب عماج هاگن ،ییارجا یاهتسپ رد صصختم
 هک تسا نآ هدنهد ناشن اههفلوم نیا t بیارض یسررب .تسا 114/4 و 479/4 ،7۳4/4 ،-004/4 اب ربارب بیترت
 رادانعم ریيثت رهش دٌالوف یرهش بوخ ییاورمكح رب ،رهشدٌالوف نوماریپ یاههاگتنوكس هب عماج هاگن ریظن ییاههفلوم
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 هب هجوت و ییارجا یاهتسپ رد صصختم یورین زا هدافتسا ،رادیاپ دمآرد داجیا هب هجوت ریظن ییاههفلوم و دنراد
  .دنرادن رادانعم ریيثت زین رهشدٌالوف ییاورمكح رد ،نادنورهش تکراشم
 هچراپكی تیریدم ققحت تهج رد ار شیوخ تمه دیاب رهش یاروش :رهش یاروش تلاخد نازیم یتسیاب نیاربانب
 و دیامن ه ارا رادرهش هب ندش ییارجا یارب ار تابوصم یرهش یلیصفت و عماج حرط بوچراچ رد ،دریگ راكب یرهش
 ینایم ناریدم ت س رد هچ صصختم و هبرجت اب یاهورین ییاجباج ای و لزع رد هناضرغم فرصت و لخد هنوگره زا
 مه هكنیا هب هجوت اب :یرادرهش و نارمع تکرش نیب یگنهامه نازیم نینچمه .دنیامن زیهرپ نادنمراک ت س رد هچ و
 راکوزاس  ی فیرعت راكهار نیرتهب ،دنتسه نارمع تکرش و یرادرهش ینعی یلوتم ود یاراد دیدج یاهرهش نونکا
 یعون ،تیفرظ نیا زا ات دشابیم دیدجرهش رادرهش و دیدج رهش لماعریدم نیب هنسح طباور داجیا تهج نودم
 هب یقفا تروص هب راكمه ود دننامه هچ نانچ ،دیآ دوجو هب لباقت و داضت یاج هب یرایمه و یراكمه ،لماعت
  .دننک یگدیسر رهش تالكشم
 زا یعیبط یاههضراع و هلصاف :رهشدٌالوف دیدج رهش اب ناجنل ناتسرهش زکرم نیب ییایفارغج هلصاف نیا رب هوالع
 هیهت یارب نادنورهش هدش ثعاب ،(تسا ناتسرهش زکرم هک )رهشنیرز و رهشدٌالوف دیدج رهش نیب یاههوک هلمج
 ناتسرهش یسایس زکرم رد یرگنزاب  ی دیاب دننک باختنا ار دابآفجن رهش ،رهشنیرز یاج هب دوخ یساسا یاهٌالاک
 هدنیامن :رهش دٌالوف تیریدم رد سلجم ناگدنیامن تلاخد نازیم .دوش لقتسم رهشدٌالوف دیدج رهش ای و دوش ماجنا
 هاگن دیدج رهش ییارجا ناریدم هب یسایس هاگن اب دیابن تسا یراذگنوناق و تراظن هک نآ یلصا هفیظو هک سلجم
 یاهورین زا هدافتسا .تسا دمآراک و ییارجا ناریدم ییاجباج و لزع رد هدنیامن تلاخد مدع راكهار نیرتهب و دنک
 یاهتسپ رد هبرجت اب و صصختم ینایم ناریدم زا دیاب رهش نایلوتم و ناریدم :ییارجا یاهتسپ رد صصختم
 نوماریپ یاههاگتنوكس هب عماج هاگن .دهد همادا دوخ تایح هب ایوپ یاهعومجم ناونع هب رهش ات دننک هدافتسا ییارجا
 رهش تالكشم هب هكلب دنک یمن مک ار رهش تالكشم اهنت هن دیدج رهش هب یشخب هاگدید و یدعب ت دشر :رهشدٌالوف
 نامزمه هكنیا ات دومن هجوت مه نوماریپ یاههاگتنوكس هب دیاب دیدج رهش هبناجهمه هعسوت یارب نیاربانب دیازفایم
 دیدج یاهرهش رد :یرهش تیریدم رد نادنورهش تکراشم هب هجوت .دنبای هعسوت نوماریپ یاههاگتنوكس و رهش
 تسا هدشن هدید یرهش تیریدم تامیمصت رد نادنورهش تکراشم و ییوگخساپ یارب یدج مزع نونکات ،روشک
 نازیم و دنهد اهب یزاسمیمصت و یریگمیمصت دنیارف رد نادنورهش تکراشم هب یرهش ناریدم دوریم راظتنا نیاربانب
 هب بسانم تایهافر و تالیهست ه ارا هب دیاب تامیمصت همه اریز دنهد شیازفا ار نادنورهش تکراشم و تلاخد
  .دوش متخ نادنورهش
  عبانم
 دركیور اب ناگرگ یرهش تیریدم دركلمع یسررب .(1397) .نسح ،هدازیسوم .یدهم ،دادادخ .نیسح ،هدازیسوم .زانحرف ،هدازربکا

  .397-917 :(2)7 ،یناسنا طباور و ایفارغج همانلصف ،یرهش بوخ ییاورمكح
 یاه هلحم رد یرهش بوخ ییاورمكح .(1397) .ناماس ،یردیح .مارهش ،اسراپ .راگدای ،یدمحم .لیعامسا ،یریپ .دمحا ،دمحاروپ

  .۳3-7۳:(02) ۱ .یرهش تیریدم و داصتقا یشهوژپ-یملع همانلصف .(ناویرم رهش :یدروم هعلا م)یرهش
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