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 ناریا ،هاشنامرک ،یزار هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا

  یرون یبتجم

 ،ناگبخن و ناوج نارگشهوهپ هاگشاب ،ییاتسور رادیاپ هعسوت تیریدم و ایفارغج دشرا یسانشراک یوجشناد
 ناریا ،هاشنامرک ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هاشنامرک دحاو 
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 هدیکچ
 یاه تسایس هلمج زا اذل و دننک یم داجیا ار یناوارف یعامتجا و یداصتقا یاه بیسآ هنالاس روتک یاهاتسور رد یعیبط تارطاخم    
         هوب طوونم یداویز دوح اوت یراوکمه نویا تویقفوم و مدرم تکراتم  تسا یلحم مدرم تکراتم اب یعیبط تارطاخم تیریدم تلود
            شوخب رد یولحم تارطاوخم تیریدوم رد یعاومتجا هیامروس شوقن یوسررب فدوه اوب قویقحت نیا اذل و تسا مدرم یعامتجا هیامرس
    ور  توسا هدووب همانتسرپ تاعالطا یروآ  مج رازبا و تسا یلیلحت یییفوت ،قیقحت  ور  تسا هدش ماجنا هاتنامرک تشدیهام
   مدروم لماوش یرامآ هعماج رب لمتتم یرامآ هعماج  تسا هدوب هداس یییفوت یریگ هنومن  ور و نارکوک  ومرف هنومن مجح نییعت
    زا یعاومتجا هیامروس هوک  دونهد ی وم  ناوتن قیقحت یاه هتفای  دنا هدوب رین 31 رب غلاب هک تسا هدوب هاتنامرک تشدیهام شخب ییاتسور
            دونک تیریدوم ار یولحم تارطاوخم هتوسناوت تکراوتم و یولحم یاوهداهن یراوکمه ،داومتعا ،ماجسنا ،دامتعا ،یهاگآ داجیا قیرط
   یاوهداهن و یعاومتجا   ماجوسنا ،مدروم دامتعا ،مدرم تکراتم و یراکمه ،مدرم یهاگآ هک دنهد یم ناتن یگتسبمه لیلحت یاه هتفای
  هویلؤم نی روت  موهم   یعاومتجا ماجوسنا هک دهد یم ناتن نویسرگر لیلحت و هتشاد یعیبط تارطاخم تیریدم اب یراد ینعم هطبار یلحم
  تسا یعیبط تارطاخم تیریدم رد یعامتجا هیامرس
 
 یعامتجا ماجسنا ،هاشنامرک ،تشدیهام ،یعیبط تارطاخم ،یعامتجا هیامرس :یدیلک ناگژاو

 

 

 
                                                                                                                                                               

  ( وئسم هدنسیونز یمزع ژیئآ -8



 1396 راهب ،مود هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 87

 همدقم-1
   لومط رد هراوممه هک دنتسه رگناریو و یندش رارکت ییاه هدیدپ ناشذوفن هرتسگ و نوگانوگ فاونا اب یعیبط تارطاخم
  نیاربامنب . دمنا  هدومب  امه  نامسنا یارب یدج رطخ هشیمه زین رشب شیادیپ زا سپ و هتشاد دوجو نیمز هرک تایح نارود
 و ینهذ تاریثات اب هراومه اه ناسنا و درادن ار یعیبط تارطاخم زا ندوب نمیا یاعدا یا هعماج چیه درک ناعذا ناوت یم
   و هامفر امب طابترا رد دشر لاحرد یدیدهت ناونع هب یعیبط دناوس هک تسا نآ تیعقاو .دنتسه ور هبور راب نایز ینیع
 هک یتامدص رظن زا مه و رارکت هاگدید زا مه یعیبط دناوس زا یشان یاه تراسخ و دنا حرطم ییاتسور عماوج هعسوت
       رامثآ ییاتمسور قطامنم رد ،دمتفا یمم قامفتا یعیبط یا هحناس یتقو .دنراذگ یم رثا ییاتسور هعماج رب ،دنروآ یم راب هب
 .(03 :3331 ،ناراکمه و یرهاطروپ) دراذگ یم اج رب یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم داعبا ظاحل هب ار یریذپان ناربج
    هتمسسگ همب دومخ هبون هب زین نیا هک دوش یم یطیحم تسیز طیارش رد تارییغت زورب هب رجنم یعیبط تارطاخم فوقو
   و یدامصتقا یاهترامسخ و  دومش ی مم  نامسنا ی امه هاگتنوکس رب برخم تاریثثت زورب و مدرم یداع یگدنز دنور ندش
  طبترمم یدیلوت یاه تیلاعف و ییاتسور عماوج نایم نیا رد .دنک یم لیمحت عماوج رب ار یا هدرتسگ یطیحم و یعامتجا
   ،یمطیحم تادمیدهت نیا اب هلباقم رد دودحم ناوت نتشاد زین و یعیبط طیحم اب گنتاگنت طابترا ندوب اراد لیلد هب نآ اب
 .(33 :0331 ،ناراکمه و یرهاطروپ) دنا هتشاد رارق یعیبط برخم یاهورین ضرعم رد عماوج رگید زا شیب زابرید زا
     ذامختا ،ییاتمسور قطامنم ینامسنا ی امه ه اگتنوکمس     ناوتامن دمبلاک رمب امهنآ  یراذمگ ریثثت و یعیبط ثداوح فوقو رارکت
    نامیز جیامتن و درمک هلباقم هبقرتمریغ ثداوح نیا تارثا و اهدمایپ اب ناوتب نآ ساسارب هک دنک یم بلط ار ییاهراکهار
    و یعاممتجا ،یمعیبط تارطامخم اب ههجاوم رد خیرات لوط رد ناریا ییاتسور عماوج .داد شهاک ناکما دح ات ار نآ راب
 ی امه شور و  امه هوی مش   همبقرتم رمیغ ثداوح شهاک روظنم هب شیوخ یدیلوت و یزرواشک یاه تیلاعف رد و یداصتقا
    رد یمعیبط یتارطامخم تیریدمم رد ار نآ و هدرک یسررب ار ناییاتسور شناد نیا ناوت یم هک دنا هدرب راک هب ار یفلتخم
 .(10 :1331 ،ناراکمه و یمزع) درب راک هب ییاتسور قطانم
   دمنور دومبهب رد یمهم شقن دناوت یم یعامتجا یاه هیامرس هب هجوت ،ییاتسور یاه هاگتنوکس یریذپ بیسآ هب هجوت اب
   هممانرب رمتهب یارجا رد ار ناییاتسور تکراشم و لیهست هطوبرم ناصصختم یارب ار ییاتسور هعسوت یارب یزیر همانرب
  یرامکمه  و ترامجت لدابت ،لباقتم طباور ،دامتعا داجیا رد اه هیامرس داعبا ریاس اب لماعت رد و دشاب هتشاد هارمه هب ار
   شمقن یمسررب هب هلاقم نیا اذل .(13 :3331،ناراکمه و یلانیع) دنک یم افیا یریذپ بیسآ شهاک رد یمهم شقن یعمج
 .دزادرپ یم هاشنامرک ناتسرهش تشدیهام شخب رد مدرم طسوت یلحم تارطاخم تیریدم رد یعامتجا هیامرس

 یرظن ینابم-2
   دمش حرمطم یبرغ یاینیجریو هاگشناد رد " ناف یناه " هلیسو هب یا هلاقم رد 6131 لاس رد یعامتجا هیامرس حالطصا
     و تمفرگ رارمق هرامشا درومم 1631 لاسرد زبوکیج نیج "ییاکیرمآ یاهرهش رد یگدنز و گرم" باتک رد اهدعب هک
 هژاو نیا زا سانش هعماج "نملک زمیج" 03 ههد رد ،سانش هعماج "تیال ناویا "و ناد داصتقا " یرول نلگ" زا سپ
      رد یندمم همعماج امب نآ شنمک مهرمب هرابرد ار هژاو نیا یسایس مولع دنمشیدنا " مانتوپ تربار" سپس .درک لابقتسا
  فرمط نیا هب 0331 ههد زا جیردتب موهفم نیا دربراک .(33 :1331 ،ناراکمه و نیب تسار) درک حرطم اکیرمآ و ایلاتیا
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   یامهراک امب –   شزوممآ و تمسایس ،داصتقا ،یسانش هعماج یاه هتشر رد ههیو هب– یهاگشناد تالاقم و اه همان نایاپ رد
 .(Wall,1998:259) تسا هتفای شیازفا امایوکوف سیسنارف و ،مانتاپ تربار ،ویدروب ریپ ،نملک زمیج نوچ یدارفا
        ،یعاممتجا هیامرمس همک تمسا نمیا حرمطم فیرامعت زا یکی .تسا هدیدرگ هئارا یفلتخم فیراعت یعامتجا هیامرس زا
        همعماج نآ یامضعا یرامکمه دطمس یامقترا بمجوم همک تسا یعامتجا یاه متسیس رد دوجوم یاهراجنه هعومجم
      رمیظن یمیهامفم ،فمیرعت نمیا سامسارب .ددرگ یم تاطابترا و تالدابت یاه هنیزه دطس ندمآ نییاپ بجوم و هدیدرگ
 :1331 ،یومسوم) . دمندرگ ی مم  یعاممتجا هیامرس اب کیدزن یموهفم طابترا یاراد زین یعامتجا یاهداهن و یندم هعماج
10). 
   یماودامب هکبمش تیکلام هجیتن هک تسا یلعفلاب و هوقلاب عبانم عمج ،یعامتجا هیامرس هک تسا رواب نیارب زین 1ویدروب
      هورمگ نآ عبامنم همب یبایتمسد یارمب هورگ کی رد تیوضع ،رت هداس ترابع هب ای ،تسا دارفا نیب هدش یداهن طباور زا
  ،عمقاو رد . دمشاب ی مم       اهدمنویپ هکبمش فرمص دومجو زا شیمب بمتارم هب یطیارش مزلتسم یعامتجا هیامرس هتبلا .تسا
        هیامرمس ومیدروب رمظن زا .دنمشاب داممتعا رمب یمنتبم و تبثم ینعی ،دنشاب یصاخ فون زا تسیاب یم یا هکبش یاهدنویپ
  نازمیم  یو رمظنزا (Winter, 2000:2) .دراد هارمه هب ار یداصتقا هیامرس نامه ای یداصتقا شاداپ تیاهن رد یعامتجا
 (Bourdieu,1986,249) .دبای رییغت یرثیم روطب دناوت یم تاطابترا هکبش هزادنا هب هتسب ،درف کی یعامتجا هیامرس
     امهراجنه و ینامسنا طمباور ،یعاممتجا یاهداهن ریثثت لصاح هک دناد یم یا هدیدپ ار یعامتجا هیامرس مه یناهج کناب
 یهجوت لباق ریثثت هدیدپ نیا هک تسا هداد ناشن نامزاس نیا براجت .تسا یعامتجا تالماعت تیفیک و تیمک یوررب
 ی امه ه منیزه یدج ندمآ نییاپ بجوم دناوت یم نآ شیازفا رگید فرط زا ؛دراد فلتخم یاهروشک هعسوت و داصتقا رب
 .(World bank,1999 زا لقن هب 10 :1331،یوسوم) .ددرگ اهنامزاس یتایلمع یاه هنیزه زین و هعماج هرادا
 تاطابترا هعسوت قیرط زا فادها هب یبایتسد لیهست روظنم هب طباور ظفح و لیکشت ییاناوت یعامتجا هیامرس نیاربانب
    رمظن همب همک (Hazelton et al., 2007:92) . دمشاب ی مم یلحم هعسوت رد یراذگ هیامرس یزکرم هطقن ناونعب یراکمه و
  زا یمشان ی امه  نارمحب  لرمتنک یاه شور هب یبایتسد روظنم هب ار یلحم هعماج زا ینابیتشپ ،یراذگ هیامرس نیا ونایپراک
    لومصحم ناومنع همب  دمناوت یم یعامتجا هیامرس هدیا رگید ترابع هب (Carpiano,2007:647) دنک یم لیهست ار دناوس
  دمناوت ی مم نینچمه و دشاب هتفهن عبانم هب توافتم یسرتسد رد نآ دربراک و نارگید اب طباور رد یدمع یراذگ هیامرس
 .   دممنک لیهممست ار یعامممتجا و یممسایس هدممش فممیرعت درممکلمع و هداد رارممق رظندممم ار یممهورگ و یدرممف عفاممنم

(Brunie,2009:311). 
    هتمسسگ ثمعاب همکیروطب ،دهد یم خر یطیحم تسیز طیارش رد هک دوش یم هتفگ یتارییغت هب  الوصا یعیبط تارطاخم
        طیمحم هدمننک بمیرخت و کامنرطخ لمماوع و رمصانع ضرمعم رد اهنآ نتفرگ رارق و مدرم یعیبط یگدنز دنور ندش
 یی امه ه دمیدپ  ناومنع هب ناشذوفن هرتسگ و نوگانوگ فاونا اب یعیبط تارطاخم .(10 :1331 ،ناراکمه و یمزع) دوش یم
      همشیمه زمین رمشب شیادمیپ زا سمپ و دنا هتشاد دوجو نیمز هرک تایح نارود لوط رد هراومه ،برخم و یندشرارکت
  دنتمسه یا هدننکدیدهت عیاقو یعیبط تارطاخم .(0331:03،ناراکمه و یرهاطروپ) دنا هدوب اه ناسنا یارب یدج یرطخ
     دمنلب رد همکلب ،همثداح فومقو ماگنه رد اهنت هن بیرخت نیا .دننک بیرخت ار ام یعامتجا و یعیبط یاضف دنناوت یم هک

                                                                                                                                                               
1 Bourdieu 
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   و همعماج رمب یدایز یفنم تاریثثت ،ثداوح نیا فوقو یتقو .دوش یم لماش مه ار هیضق نیا یعامتجا یاهدمایپ ،تدم
 .(3331:11،الایآ امساریا) دنوش یم یقلت یعیبط یایالب ،دشاب هتشاد نآ یاه تخاسریز
  فومقو  مامگنه  همب  یمنارحب  همک  یناممز ؛تسا ییاه یریذپ بیسآ و اه تیفرظ ای ،فعض و توق طاقن یاراد هعماج ره
  دومش ی مم  هدهامشم نیاربانب .دنوش یم جیسب نآ تاریثثت زا نداتفا شیپ یارب هعماج یاه تیفرظ ،دوش یم داجیا هرطاخم
 رد .(3331:10 ،نارامکمه و  یرهامطروپ ) تمسا یدج رایسب نآ یاه تیفرظ اب هسیاقم رد هعماج یاه یریذپ بیسآ هک
    زمین و یمعیبط طیمحم ا مب گنتاگنت طابترا ندوب اراد لیلد هب نآ اب طبترم یدیلوت یاهتیلاعف و ییاتسور عماوج نایم نیا
      برمخم یامهورین ضرمعم رد عمماوج رمگید زا شیب زابرید زا ،یطیحم تادیدهت نیا اب هلباقم رد دودحم ناوت نتشاد
 .(Yodamani,2000,5) دنا هتشاد رارق یعیبط
  دمنناوت ی مم       فومقو ترومص رد همک دراد دومجو یمنارگن نمیا هشیمه یعیبط یایالب رد دوجوم یاه تیفرظ هب هجوت اب
 دنچره هک دهد یم ناشن اه یسررب اما ؛تسا ناربج لباق ریغ دراوم یخرب رد هک دنراذگب یاج رب ار یتوافتم یاهدمایپ
   ناممز یتیریدمم  یامه  کمینکت زا یریگ هرهب اب ناوت یم ،درب نیب زا ار یعیبط یایالب فوقو تارثا لماک روط هب ناوت یمن
 .(0331:01،ناراکمه و یردب) .درک روآ بات ار یلحم عماوج عقاو رد و رت هاتوک ار یداع تلاح هب ندیسر
       و کمسیر تیریدمم رمب یمنتبم ییاتمسور رادمیاپ هعسوت درکیور ذاختا اب هنیمز نیا رد هک تسا یرورض بیترت نیدب
        .درمک ییاتمسور قطامنم رد یمعیبط تارطامخم بولطمامن رامثآ شهاک هب مادقا ،بسانم یاه هویش یریگراکب و نیودت
   زا هدافتمسا و دیحمص یزیر همانرب هار زا طقف عقاو رد یعیبط تارطاخم یاهدمایپ .(33 :0331 ،ناراکمهو یرهاطروپ)
   قمیمع کرد و تخانمش هب دنم ماظن تروص هب تسا مزال نیاربانب ؛دنبای یم شهاک یتیریدم دیدج یاهرازبا و اه هویش
      یاهبیمسآ و اهدممایپ فملتخم دامعبا شهامک ای فذح روظنم هب رتهب یزیر همانرب و تارطاخم زورب رد رثیم یاهدنیارف
 .(13 :3331 ،ناراکمه و یرهاطروپ) تخادرپ روشک لخاد رد اهنآ زا یشان
  تمیوقت ،یرگلیهست و تراظن ،شزومآ ،تاعالطا جیورت و راشتنا ،درکیور دنچ ای کی  اتدمع یزاس تیفرظ روظنم هب
  یرهامطروپ)  دمیزگرب ناوت یم ار هبرجت ای ههجاوم رثارب یریگدای یاقترا و دروخزاب ،یا هکبش و ینامزاس نیب یاهتیلاعف
 .(30 :3331،ناراکمه و
 قیقحت هنیشیپ-3
  (هملزلز) یعیبط تارطاخم تاریثثت شهاک رد یزاس تیفرظ شقن ناونع اب یا هلاقم رد (3331) ناراکمه و یرهاطروپ
   رمبارب رد ییاتمسور یاه هاگتنوکس یریذپ بیسآ و اه تیفرظ یسررب هب یمک یاه شور رب دیکثت اب ییاتسور قطانم رد
  یامه  تمیفرظ   ندومبن یفامک زا ،قیقحت نیا جیاتن هک دنا هتخادرپ هدنبادخ ناتسرهش ییاتسور قطانم رد هزرل نیمز رطخ
 .دراد تیاکح هزرل نیمز رطخ یریذپ بیسآ و تاریثثت زا نتساک یارب هعلاطم دروم ییاتسور هقطنم رد دوجوم
 رد  یعاممتجا  هیامرمس اب هطبار رد (اه هکبش ،تکراشم ،دامتعا) مانتاپ رظن دم صخاش هس (1331) ناراکمه و یناهارف
  رادامنعم  الماک هطبار داد ناشن قیقحت یاه هتفای و دنداد رارق یسررب دروم ار یگدنز تیفیک رب دیکثت اب ییاتسور هعسوت
  ،یعاممتجا ماجسنا هفلیم و هتشاد دوجو هعلاطم دروم یاهاتسور یگدنز تیفیک دطس و یعامتجا هیامرس نایم تبثم و
 .تسا هتشاد اهنآ یگدنز تیفیک یور ار ریثثت نیرتشیب



 18 ...یعیبط تارطاخم تیریدم رد یعامتجا هیامرس شقن

 یایالب زا یشان یدبلاک یزاسزاب دنیآرف رد مدرم تکراشم شقن "ناونع اب یقیقحت رد (0331) ناراکمه و داهن یجاح
 نیب زا و هدش یبایزرا تبثم هنومن هعماج دید زا مدرم تکراشم نازیم هک دندیسر هجیتن نیا هب "مب رهش دروم -یعیبط
      نازمیم و هتمشاد رهمش تمفاب و نکمسم صخاش یور رب ار ریثثت نیرتشیب مدرم تکراشم یدبلاک هعسوت یاه صخاش
 ری ثثمت  نیرمتمک و تسا هدوب اه صخاش ریاس زا رتشیب رهش تفاب و نکسم هعسوت تصرف زا هدافتسا رد مدرم تکراشم
  تملود دح زا شیب شقن دسر یم رظن هب .تسا هتشاد ییانبریز و یمومع تالیهست و تامدخ یاه صخاش یور رب ار
 .تسا هدش مدرم تکراشم نازیم ندش گنر مک ثعاب اه صخاش نیا یزاسزاب رد
     رد هملزلز هحنامس تارمثا شهامک رد یعامتجا هیامرس شقن یبایزرا "ناونع اب یشهوهپ رد (3331) ناراکمه و یلانیع
  زا یمشان  یریذمپ   بیمسآ نازمیم شهاک رد یعامتجا هیامرس شقن یبایزرا هب " هدنبادخ ناتسرهش -دورساجس ناتسهد
       نیمبرد یعاممتجا هیامرمس دامعبا هممه همک  دمهد ی مم   نامشن شهوهمپ نیا زا لصاح جیاتن .تسا هتخادرپ هلزلز هحناس
   دمح زا یمتح یعامتجا ماجسنا و یلحم یاه هکبش داعبا رد هکیروطب ؛تسا رت نییاپ بولطم دطس زا هنومن یاهراوناخ
 .تسا رت نییاپ زین طسوتم

  رمبارب رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یکیزیف یریذپ بیسآ یبایزرا "ناونع اب یشهوهپ رد (3331) ناراکمه و یرهاطروپ
  لدمم  لمیلحت  دمنیارف  یمحارط و  تخانمش فده اب" سارپوک یریگ میمصت لدم زا هدافتسا اب (هلزلز) یعیبط تارطاخم
  رمبارب رد یکیزیف یریذپ بیسآ نازیم ساسارب ییاتسور یاه هاگتنوکس یدنب هبتر رد سارپوک هرایعم دنچ یریگ میمصت
  یریذمپ  بیمسآ یاه صخاش ندوب هتسسگ و فونتم هب هجوت اب دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا (هلزلز) تارطاخم
 .دشاب هتشاد یدایز تیلباق هلزلز لباقم رد اه هاگتنوکس یریذپ بیسآ یدنب هبتر رد دناوت یم لدم نیا ،یکیزیف
  همب"   اهاتمسور رد یمعیبط تارطاخم تیریدم رد یموب شناد هاگیاج " ناونع اب یا هلاقم رد (1331) ناراکمه و یمزع
      نیمسره ناتمسرهش رزیمش ناتمسهد رد یمطیحم  یریذمپ بیسآ شهاک رد نیون شناد اب یموب شناد هسیاقم و یسررب
  ییاتمسور یحاون رد یعیبط تارطاخم تیریدم رد یرتشیب مهس یموب شناد هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنا هتخادرپ
 .تسا هتشاد
  شمقن  یمسررب  همب " هحنامس  تیریدمم و میلقا رییغت ،یعامتجا هیامرس" ناونع اب یا هعلاطم رد ،(1000) اواگاکان و واش
  ریثثمت  همب و  همتخادرپ  یملحم یعامتجا یاه هکبش و تکراشم ،یعامتجا یاهاجنه ،دامتعا لیبق زا یعامتجا یاه هیامرس
  همب  یبایتمسد  تمهج رد  هحنامس  تیریدمم ییاناوت دوبهب قیرط زا هحناس تارثا شهاک رد یعامتجا هیامرس داعبا تبثم
 .دنا هدرک هراشا رادیاپ هعسوت
 "یعامتجا هیامرس قیرط زا هلزلز هحناس ربارب رد هعماج یروآ بات" ناونع اب (0100) ناراکمه و 1یرادناب هعلاطم رد 
    ییامکتادوخ و هحنامس هرامبرد  امه ی هامگآ  شیازمفا یور رب یعامتجا هیامرس شقن نومزآ هب نپاژ -اداویشیک هقطنم رد
 -0       و ؛همعماج رد داممتعا ههیومب یعاممتجا هیامرمس عفامنم کرد -1    :تمسا همتخادرپ رمیز روحم ود رد یلحم عماوج
 .یعامتجا ماجسنا و طباور رب دیکثت اب دناوس هرابرد یزاسهاگآ و ییاکتادوخ هب هجوت اب دناوس یروآ بات

                                                                                                                                                               
1 Bhandari 
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         هیامرمس شمقن یور رمب زمکرمت امب هحنامس همب شنمکاو رد یلحم هعماج شقن هلاقم رد (0100) ناراکمه و 1نوسرتپ
     نیمب داممتعا ،شرمگن ،یعاممتجا یاه هکبش تیمها هب یعیبط دناوس ربارب رد هعماج یریذپ بیسآ شهاک رد یعامتجا
 .دنا هدرک هراشا یعامتجا ماجسنا و دارفا

 قیقحت شور-4
     .تمسا هدمش هدافتمسا تامعالطا یروآ   عممج تمهج همانشسرپ رازبا زا و تسا یشیامیپ ،یمک ،یدربراک قیقحت شور
  امیفارغج ناصصختم رظن قیرط زا قیقحت ییاور و 10/0 اب ربارب خابنورک یافلآ بیرض قیرط زا قیقحت ییایاپ نیگنایم
  رمفن 13    رمب غلامب همک تسا هدوب هاشنامرک تشدیهام شخب ییاتسور مدرم لماش یرامآ هعماج .تفرگ رارق دییثت دروم
      ود رمه رد همک تمسا ناتمسهد ود یاراد  المک تشدیهام شخب هک تسا هدوب حرش نیا هب یریگ هنومن شور .دنا هدوب
   لمک نیمب    زا اتمسور همس هدامس یفداصت تروص هب تسا رت گرزب نوچ تشدیهام ناتسهد رد .دندش باختنا ناتسهد
  یرمیگ هنومن اتسور ره رد یریگ هنومن شور .دندش باختنا اتسور ود سگرناغچ ناتسهد رد و دندش باختنا اهاتسور
  ناتمسهد ره تیعمج دروآرب هک تسا هدوب نارکوک لومرف قیرط زا هنومن مجح نییعت شور .تسا هدوب هداس یفداصت
   ممجح نآ سامسا رب و دش هتفرگ رظن رد زین اتسور ره یتیعمج تبسن هتبلا .تسا هدش صخشم 1 لودج رد اتسور و
  ار همنومن مجح نیرتشیب دراد ار تیعمج نیرتشیب نوچ بوقعی دیس هشمق یاتسور یترابع هب .تفای صاصتخا هنومن
    رامک تمقد یارمب هک هدش یعس هتبلا .تسا هتشاد ار هنومن دادعت نیرتمک تیعمج مجح نیرتمک اب نیسحاقچ و هتشاد
    رمتمک نیمسحاقچ همنومن مجح دیاب هدش نییعت تبسن ساسا رب ینعی .دشابن رتمک ددع 11 زا همانشسرپ دادعت لقادح
 .دیاین رت نییاپ ،تسا مزال قیقحت یارب هک یلقادح کی زا ات دش هتفرگ رظن رد رتشیب اما دش یم

 قیقحت یرامآ هعماج-1 لودج
 ناتسهد ره همانشسرپ دادعت اتسور ره همانشسرپ دادعت اتسور تیعمج راوناخ دادعت اتسور مان ناتسهد
 16 03 061 111 بوقعیدیس هشمق تشدیهام ناتسهد

 00 060 36 هنگنز رل هشمق
 01 311 63 نامزدمحم کلباقچ

 13 10 311 311 ناخ باراد هعلق سگرناغچ ناتسهد
 11 001 00 نیسحاقچ

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم-5
 311    و (سگرنامقچ و تمشدیهام) ناتمسهد ود یاراد (راوناخ 1331) رفن  33310 لداعم یتیعمج اب تشدیهام شخب
    ظامحل زا همک شمخب نیا .دوشیم بوسحم نآ یرهش هطقن اهنت تشدیهام رهش هک دشاب یم هنکس یاراد یدابآ هچراپ
   ،یزمکرم شمخب   و هامشنامرک همم    وح همب قرمش و لاممش فرمط زا  دومش یم هتخانش تشدیهام تشد مانب یژولوفروم
    رد ییامیفارغج ظامحل زا .ددرمگ        یمم دودمحم دامبآ مالمسا ناتمسرهش همب برمغ زا و دابآزوریفرمس شخب هب بونجزا
 311   نآ تحامسم همک دراد رارق 13  00  00 ات  13  01  01  ییایفارغج ضرع و 01  00  01 ات  61  11  00  لوط
 .تسا هدش هداد ناشن اهاتسور و شخب نیا تیعقوم لکش رد .تسا عبرم رتمولیک

                                                                                                                                                               
1 Patterson 
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 قیقحت هقطنم ییاتسور طاقن-1 لکش

 قیقحت یاه هتفای-6
     هداد نامشن لودمج نمیا رد .تمسا هدش صخشم یعیبط تارطاخم هب تبسن ییاتسور مدرم یهاکآ نازیم 0 لودج رد
 یا هبحاصم رد ییاتسور مدرم .تسا هدوب دایز ینامتخاس طباوض و و زاس و تخاس هب تبسن مدرم یهاگآ هک دوش یم
     امم یارمب نکمسم دامینب» هک درک یم نایب ییاتسور کی لاثم روط هب .دنا هتشاد دیکات هلاسم نیا رب زین میتشاد اه نآ اب هک
   نازمیم همک  دمنک ی مم نایب لودج نیا هتبلا .«دنا هداد ام هب ار مزال تاحیضوت نارایهد» ای .«تسا هتشاذگ یشزومآ سالک
  مدرمم تخانش و شزومآ یارب ییاه سالک هک تسا مزال هک دراد رارق طسوتم دح رد تارطاخم هب تبسن مدرم یهاگآ
 .دوش هداد تارطاخم هرابرد

 یعیبط تارطاخم هب تبسن ناییاتسور یهاگآ هفلؤم-2 لودج
 شرگن نیگنایم %شرگن اه هیوگ

 یلیخ
 ممک

 ممک
 امممممممممت
 یدودح

 دامیز
 یلیخ
 دامیز

 دایز 10/3 0 01 11 11 0 تسا ردقچ مواقم زاس و تخاس هوحن زا ناییاتسور یهاگآ نازیم امش رظن هب
 یعیبط تارطاخم و ثداوح زورب نامز رد اتسور مدرم یراکمه نازیم امش رظن هب
 تسا ردقچ

 دایز 10/1 00 31 01 0 0

  اتمسور  یریذمپ   بیمسآ همب تبسن ناییاتسور تخانش و یهاگآ نازیم امش رظن هب
 تسا ردقچ

 طسوتم 33/0 0 30 01 00 0

 دایز 30/3 31 31 30 6 0 تساردقچ ناییاتسور یارب تاجن و دادما یشزومآ یاهسالک لیکشت ترورض
 طسوتم 03/0 0 03 13 03 3 تسا ردقچ اهزاس و تخاس رب تراظن یارب رابجا یریگراکب شریذپ یگدامآ
 دایز 61/3 1 61 00 31 0 تسا ردقچ نکاسم یزاس مواقم و ینامتخاس طباوض تیاعر هب هجوت نازیم

 دایز یلیخ 1...........طسوتم 3..............1 مک یلیخ
 قیقحت یاه هتفای :عبنم
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 یمدرم تکراشم و یراکمه-6-1
   رد یدامیز نازمیم هب هک دنتسه رضاح هک دنا هدرک مالعا و هتسناد الاب تارطاخم ثحب رد ار دوخ تکراشم نازیم مدرم
   دارمفا همب و دنهدب ماجنا ار مزال دادما و هرطاخم نامز رد یراکمه هنوگ ره .دنشاب هتشاد تکراشم تارطاخم تیریدم
  مالمعا  امه نآ      .تمسا الامب رگیدمکی همب ییاتمسور مدرم نیب نواعت و کمک هیحور یترابع هب .دننکب کمک هدید بیسآ
 .(3 لودج) دننک مان تبث یدادما یاه هورگ رد هک دنراد لیامت و دنتسه رضاح هک دنا هدرک

 یمدرم تکراشم و یراکمه نازیم-3 لودج
 شرگن نیگنایم %شرگن اه هیوگ

 دامیز یلیخ دامیز یدودح ات ممک ممک یلیخ
 دایز 36/3 11 11 10 3 0 تسا ردقچ اتسور یمومع تاسلج رد امش تکراشم نازیم
 دایز 30/1 10 11 10 0 0 اتسور یریذپ بیسآ شهاک تهج رد اتسور مدرم همه اب یراکمه یگدامآ
 دایز 30/1 10 16 11 1 0 دناوس زورب عقاوم رد تاجن و دادما رد یراکمه
  یاوادمم و  لامقتنا    ،وجتمسج ،یرادرمب راوآ رد اتمسور مدرم اب امش یراکمه نازیم
 نامودصم

0 0 01 00 11 03/3 
 دایز

 و- کامشوپ-اذغ نیمثت) هیلوا یاهکمک هئارا رد بلطواد یاه هورگ اب امش یراکمه
 (اهنآ ریظن

0 0 33 01 0 33/3 
 دایز

 دایز 31/3 01 11 30 11 1 اتسور یمومع یاه تخاسریز یزاسزاب رد تکراشم و یراکمه نازیم
 رد       ...و یرامیهد و اتمسور یارومش دمننام یملحم یامهداهن اب امش یراکمه نازیم
 یعیبط ثداوح زورب تروص

0 1 10 11 10 10/1 
 دایز

  ثداومح زورب تروصرد ،هدش هدامآ تقوم ناکسا یاه لحم رد تنوکس هب لیامت
 یعیبط

0 31 60 01 1 01/3 
 دایز

 قیقحت یاه هتفای :عبنم           دایز یلیخ 1...........طسوتم 3..............1 مک یلیخ

 یعامتجا دامتعا-6-2
 امزاس رگید و یرایهد هب هک دنا هدرک مالعا اه نآ نینچمه .تسا الاب نارحب نامز رد رگیدکی هب ناییاتسور دامتعا نازیم
    دامینب نالوئمسم طمسوت هک ییاه حرط هک نتسه رظاح اه نآ .دنراد یناسر کمک هنیمز رد ییالاب دامتعا زین ریگرد یاه
    داممتعا نمیا .دمننک ییارجا و هتفریذپ ار دنوش یم هئارا نارحب اب هلباقم یارب روشک ترازو و اه نامزاس رگید و نکسم
 .دشاب هتشاد برخم تارثا و ایالب شهاک رد یرثوم شقن دناوت یم

 یعامتجا دامتعا نازیم-4 لودج
 شرگن نیگنایم %شرگن اه هیوگ

 دامیز یلیخ دامیز یدودح ات ممک ممک یلیخ
 دایز 10/1 11 30 31 0 0 تسا ردقچ نارحب زورب نامز رد اتسور مدرم هب دامتعا نازیم

 دایز 30/1 30 06 11 0 0 تسا ردقچ رگیدکی هب مدرم دامتعا نازیم

  زا یمشان تالکشم عفر و روما یریگیپ تهج یرایهد هب دامتعا نازیم
 تسا ردقچ یعیبط تارطاخم

0 0 13 31 1 66/3 
 دایز

    تالکمشم عمفر و رومما یریگیپ تهج اتسور یاروش هب دامتعا نازیم
 تسا ردقچ یعیبط تارطاخم زا یشان

0 1 33 01 11 30/3 
 دایز

  ترومصرد     ناگیامسمه تمقوم ناکمسا و ییاریذمپ یارب امش یگدامآ
 اهنآ لزانم ندید بیسآ ای بیرخت

0 0 10 01 00 10/1 
 دایز

 تراظن و هدننک تیاده ناونعب اتسور یاروش ای یرایهد شقن نتفریذپ
 تسا ردقچ روما رب

0 01 03 31 3 01/3 
 دایز

  لمباق یلحم ناریدم ناونعب رایهد ای اروش یاضعا هب امش دامتعا نازیم
 تسا ردقچ دامتعا

0 6 30 31 0 06/3 
 دایز

     طمسوت همک نکمسم یزامسهب و یزاس مواقم یاهحرط شریذپ نازیم
 تسا ردقچ هدش هئارا نایلوتم

0 6 33 01 6 31/3 
 دایز

 قیقحت یاه هتفای :عبنم



 18 ...یعیبط تارطاخم تیریدم رد یعامتجا هیامرس شقن

 یعامتجا ماجسنا-6-3
   عفامنم همک  دمنا هتشاد رواب ییاتسور مدرم .(1 لودج) تسا هتفرگ رارق یسررب دروم کرتشم عفانم ثحب شخب نیا رد
   تامناکما و تامدمخ یاطعا رد اه ضیعبت هک دندوب دقتعم اه نآ نینچمه .دنراد رگیدکی اب یلحم تیریدم رد یکرتشم
 .دنروایب تسدب ار مدرم دامتعا و دننک افیا یگنررپ شقن هنیمز نیا رد هک دنا هتسناوت نالوئسم و هدوب مک

 یعامتجا ماجسنا نازیم-5 لودج
 شرگن نیگنایم %شرگن اه هیوگ

 یلیخ
 ممک

 ممک
 اممممممممت
 یدودح

 دامیز
 یلیخ
 دامیز

 دایز 13/3 31 31 00 1 0 دراد ریثثت ردقچ اتسور یلحم تیریدم رد کرتشم عفانم هب هجوت

 دایز 31/3 6 13 13 10 0 تسا ردقچ یزاس مواقم یشزومآ یاهسالک رد تکرش یارب امش لیامت

 دایز 03/1 13 16 0 0 0 دیتسه قفاوم ثداوح زورب نامز رد یعمج و یتکراشم یریگ میمصت اب ردقچ

    ردمقچ ناییاتمسور و اتمسور  یریذمپ بیسآ شهاک رد یهورگ یراکمه شقن
 تسا

0 11 03 01 01 36/3 
 دایز

 ردقچ اهنآ یراکمه شیازفا رد ناییاتسور نیب رد کرتشم یداصتقا یاه هزیگنا
 .دراد ریثثت

0 1 3 31 13 00/1 
 دایز

 مک 30/0 0 0 30 36 11 دراد دوجو ضیعبت رادقم هچ یلحم نیلوئسم یریگ میمصت رد امش رظن هب

 دایز 10/3 1 16 30 1 0 تسا ردقچ اتسور رد دارفا یعامتجا فیاظو ماجنا هب هجوت نازیم

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 یلحم یاهداهن-6-4
   دومخ همب ار ناییاتسور دامتعا هک دنا هتسناوت اهداهن نیا .دریگ یم تروص نارحب نامز رد اهداهن طسوت یناسر تامدخ
 دودحم اه ناماس نیا یلام عبانمو اه ییاراد هک دندوب دقتعم مدرم هک تسا صخشم لودج رد همه نیا اب .دنیامن بلج
   ترومص رد همک  دمندرک ی مم     دمیکات همک نمیا امب) دوش یمن رازگرب یفاک هزادنا هب اه سالک هک دندوب دقتعم اه نآ .تسا
 ی امه شالت هکنیا نیع رد اه نامزاس هک دندوب دقتعم و (دننک تکرش اه نآ یمامت رد هک دنتسه رضاح سالک یرازگرب
 .(6 لودج) دنا هدوبن قفوم نادنچ یریگشیپ شخب رد اما ،دنا هداد ماجنا اه نارحب لح یارب ار یدایز

 یطیحم تارطاخم و یلحم یاهداهن-6 لودج
 شرگن نیگنایم %شرگن اه هیوگ

 یلیخ
 ممک

 ممک
 اممممممممت
 یدودح

 دامیز
 یلیخ
 دامیز

    عبامنم و بمسانم تازمیهجت هب یلحم یاهداهن یسرتسد و ندوب اراد نازیم
 تارطاخم زورب تروص رد یلام

03 01 00 1 0 13/1 
 مک

  اهاتمسور ریاس اب اتسور طابترا داجیا رد یرایهد و یمالسا یاروش ییاناوت
 تسا ردقچ رهش و

1 31 01 03 1 11/3 
 دایز

     طبترمم یامهداهن و ناییاتمسور نیمب طابترا داجیا رد یرایهد و اروش شقن
 تسا ردقچ

1 0 00 11 11 00/3 
 دایز

 مک 11/0 0 31 30 01 11 تسا ردقچ یریگشیپ تامدخ هئارا رد اتسور یلحم یاهداهن ییاناوت

     امهنآ نیمب یرامکمه و ناییاتمسور دامتعا شیازفا رد یرایهد و اروش شقن
 تسا ردقچ

0 1 01 01 1 61/3 
 دایز

    یملحم یامهداهن طمسوت تاجن و دادما یشزومآ یاه هرود یرازگرب نازیم
 تسا ردقچ

01 01 0 1 0 11/1 
 مک

 یاه کمک ،تاجن و دادما یاه کمک هئارارد یلحم یاهداهن هب داقتعا نازیم
 تسا ردقچ یعیبط تارطاخم راثآ زا نتساک یارب یزاسزاب و ینف

0 03 01 10 0 10/0 
 مک

 قیقحت یاه هتفای :عبنم
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 یگتسبمه-6-5
 رد .تسا هتفرگ تروص یعامتجا هیامرس یاه هفلیم و یعیبط تارطاخم تیریدم نیب نمریپسا یگتسبمه 0 لودج رد
      همب .دراد یمعیبط تارطامخم تیریدمم امب یراد ینعم هطبار یعامتجا هیامرس هفلیم 1 ره هک تسا صخشم لودج نیا
      تکرامشم و یرامکمه ،دومش رتمشیب مدرمم یهاگآ هک دشاب راذگرثا دناوت یم ینامز یعیبط تارطاخم تیریدم یترابع
     دمناوتب یملحم یامهداهن و دمبای شرتسگ یلحم دطس رد رگیدمه هب مدرم دامتعا ،دبای شیازفا یبسانم دطس رد مدرم
 .دیامن افیا یعیبط تارطاخم تیریدم رد یگنررپ شقن مدرم تیامح بلج نمض

 اهریغتم نیب یگتسبمه-7 لودج

 
 
 
 

 10/0 دطس رد یراد ینعم**
 10/0 دطس رد یراد ینعم*

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  نامشن هک تسا هدوب 03/0 ربارب نییعت بیرض لیلحت نیا رد .دش هدافتسا ماگ هب ماگ نویسرگر زا نویسرگر لیلحت رد
     شمقن اتمسور رد یمعیبط تارطامخم رد  رثیمم یاه هفلیم نییعت رد %03 نازیم هب قیقحت نیا هناگ 1 یاه هفلیم دهد یم
 صخشم ینویسرگر لیلحت نیا رد .تسا هدش هداد ناشن اهریغتم زا کی ره یبسن تیمها نازیم 3 لودج رد .دنا هتشاد
   اراد یعاممتجا هیامرمس ی امه ه مفلیم  نیمب زا یعیبط تارطاخم تیریدم رد ار شقن نیرتمهم یعامتجا ماجسنا هک تسا
   نامشن نمیا . دمننک ی مم    امفیا یملحم یامهداهن ار شقن نیرتمک .دراد رارق مدرم یهاگآ و دامتعا یدعب هلحرم رد .تسا
       لمماوع امت دراد یگتمسب اتمسور لمخاد یمنورد لماوع هب یدایز دح ات یعیبط تارطاخم اب هلباقم تیقفوم هک دهد یم
 .(3 لودج) اتسور ینوریب

 نویسرگر لیلحت-8 لودج
 beta رادقم b رادقم لقتسم ریغتم

  -36/0 تباث رادقم
 13/0 33/0 یعامتجا ماجسنا
 10/0 33/0 مدرم دامتعا
 00/0 10/0 مدرم یهاگآ
 61/0 31/0 مدرم تکراشم و یراکمه
 30/0 01/0 یلحم یاهداهن

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

Y=-0/63+0.38x1+0.33x2+0.24x3+0.18x4+0.12x5 

 یریگ هجیتن-7
  صخمشم قیقحت نیا رد .تفرگ ماجنا یعیبط تارطاخم تیریدم رب یعامتجا هیامرس ریثثت یسررب فده اب قیقحت نیا
       نمیا .دراد یمطیحم تارطامخم تیریدمم رد یممهم شمقن یعامتجا هیامرس هفلیم کی ناونع هب دامتعا شیازفا هک دش
  یمعیبط تارطاخم تیریدم رد ار مدرم دامتعا شقن زین یو .تسا گنهامه (1331) ناراکمه و یمزع جیاتن اب اه هتفای

 یراد ینعم دطس r نازیم لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم
 600/0 00/0** مدرم یهاگآ یعیبط تارطاخم

 110/0 -03/0* مدرم تکراشم و یراکمه
 130/0 10/0* مدرم دامتعا
 010/0 10/0* یعامتجا ماجسنا
 310/0 10/0* یلحم یاهداهن



 78 ...یعیبط تارطاخم تیریدم رد یعامتجا هیامرس شقن

  نمیا . دمنا  هتمسناد  رثیمم     همعماج یگتمسویپ رد ار داممتعا تمیمها (0331) یدیشر و ینارد .تسا هتسناد تیمها زئاح
    تیریدمم رد ممهم یمشقن اذل و دوش اتسور رد دارفا یعامتجا جیسب هب رجنم دناوت یم تارطاخم تیریدم رد یگتسویپ
     رادرومخرب یعاممتجا هیامرمس رد ییازمس هب تیمها زا تکراشم هلوقم هک تسا هداد ناشن قیقحت نیا .دراد تارطاخم
  نیمب دامتعا هک تسا دقتعم زین ام قیقحت .دوش اهداهن و نالوئسم هب مدرم دامتعا هب رجنم دناوت یم تکراشم نیا .تسا
       همب مدرمم داممتعا ندوبالامب همک داد نامشن قیقحت نیا .دراد یطیحم تارطاخم تیریدم رد یمهم شقن ییاتسور مدرم
 و یناهارف .دراد تارطاخم تیریدم رد یگنررپ شقن اه یرایهد ههیو هب نالوئسم اب نانآ یراکمه و تکراشم و اهداهن
   هتمسنادرثوم یگدمنز تیفیک رد ار نآ و دنا هدرک هراشا یعامتجا هیامرس رد یعامتجا ماجسنا شقن هب (1331) ناراکمه
  زا تارطامخم تیریدم و دراد تارطاخم تیریدم رد یمهم شقن یعامتجا ماجسنا هک تسا هداد ناشن قیقحت نیا .دنا
 (0331 ) نارامکمه    و داهمن یجامح .دمهد شیازفا ار دارفا یگدنز تیفیک دناوت یم هعماج هب یریذپ بیسآ شهاک قیرط
    شمقن شیازمفا امب هک تسا دقتعم و هدش لئاق زیامت تارطاخم تیریدم رد اهداهن و تلود شقن و مدرم تکراشم نیب
  رمجنم  ناممزمه دناوت یم یعامتجا هیامرس هک دهد یم ناشن ام قیقحت اما .دوش یم گنرمک مدرم تکراشم شقن ،تلود
       و مدرمم شمقن نیمب یدامضتم هامگن چیمه و دوش نالوئسم هب دامتعا و یراکمه شیازفا و یمدرم تکراشم شیازفا هب
  رد تملود  رمت  گمنررپ    رومضح همب رمجنم  دمناوت یم مدرم تکراشم یترابع هب .تسین تلود هب مدرم دامتعا و یراکمه
    همک دمندوب دمقتعم (3331) ناراکمه و یلانیع .دوش رتشیب ... و یرایهد نوچمه ییاهداهن اب یراکمه و دوش اهاتسور
   نمیا همب ام هلاقم هکیلاح رد .دراد تارطاخم تیریدم رد یگنرمک شقن اذل و تسا نییاپ اهاتسور رد یعامتجا هیامرس
  نمیا هب هاگدید توافت نیا تقیقح رد .دراد یعیبط تارطاخم تیریدم رب یدایزریثات یعامتجا هیامرس هک هدیسر هجیتن
  همقطنم و  دمنا  هدومب   تارطامخم و یعاممتجا هیامرس هب تبسن فلتخم درکلمع یاراد فلتخم یاه ناکم هک ددرگ یمرب
  رادرومخرب ی رمت  بمسانم   تیعمضو زا تمشدیهام هک یلاح رد ،تسا رادروخرب یرت نییاپ یعامتجا هیامرس زا هدنبادخ
    میممعت نآ امب هملاقم نیا هک تسا روشک یاهاتسور لک هب فوضوم نیا نداد میمعت یلبق هلاقم مهم هتکن عقاو رد .تسا
 .تسین قفاوم
 عبانم-9
 رد  یاهرومشک رد  یمعیبط  یامیالب زا یریگولج و یریذپ بیسآ :یعیبط تارطاخم ،یژولوفروموئژ :ملع یاهدربراک» ،(3331) الایآ امساریا

 11 ص ،ود هرامش ،جنپ و تسیب هرود ،ایفارغج شزومآ دشر ،راتفر شوخ اضر همجرت ،«هعسوت لاح

 رد  یملحم  تیریدمم  شمقن» ،(0331 ) دممحم ،یناملس و یبتجم ،موصعم یریدق و یلع ،یرگسع و یدهم ،هداز ناضمر و یلعدیس ،یردب
  دوربآدرمس و  نبامکنت  ناتمسرهش  همضوح ود : یدرومم  همعلاطم)  بالیمس  رمب  دمیکثت اب یعیبط یایالب ربارب رد یناکم یروآ بات یاقترا
 01 ص ،موس هرامش ،نارحب تیریدم یشهوهپ-یملع همانلصف ،(تشدرالک

 یعیبط تارطاخم تاریثثت شهاک رد یزاس تیفرظ شقن» ،(3331) اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر و دیشمج ،یلانیع و یدهم ،یرهاط روپ
 ی امه  شهوهمپ  همانلمصف ،«(هدنبادخ ناتسرهش هدز هلزلز قطانم :یدروم هعلاطم) یمک یاه شور رب دیکثت اب ییاتسور قطانم رد (هلزلز)
 30 ات 30 صص ،راهچ و داتفه هرامش ،یناسنا یایفارغج

  قطامنم رد یعیبط تارطاخم یدنب هبتر یاه شور یقیبطت یبایزرا» ،(0331) هرهاط ،ولقداص ؛هللادمح ،یرادیق یساجس ؛یدهم ،یرهاطروپ
 13-33،03 صص ،3 هرامش ،مود لاس ،ییاتسور یاه شهوهپ ،«ناجنز ناتسا :یدروم هعلاطم -ییاتسور
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 ربارب رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یکیزیف یریذپ بیسآ یبایزرا» ،(3331) اضر ،یتمعن ؛هللادحا ،یحاتف ؛یلع ،داهن یجاح ؛یدهم ،یرهاطروپ
 ،«دورد ناتسرهش نالوچ نالاچ ناتسهد یاهاتسور :یدروم هعلاطم -سارپوک یریگ میمصت لدم زا هدافتسا اب (هلزلز) یعیبط تارطاخم
 13 -30،03 صص ،3331 زییاپ ،3 هرامش ،مهدجه هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب

  یدمبلاک یزاسزاب دنیآرف رد مدرم تکراشم شقن» ،(0331) یدهم ،ییوبسل هداز ناضمر ؛هیمس ،یدمحم ؛یلع ،یرگسع ؛یلع ،داهن یجاح
 (000-310،010 صص ،0331 ناتسبات ،03 هرامش ،مهدزای لاس ،ایفارغج همانلصف ،«مب رهش دروم -یعیبط یایالب زا یشان

  هممانهام ،«(یعامتجا دامتعا رب دیکثت اب) یعامتجا هیامرس داجیا یگنوگچ و میهافم ،فیراعت یسررب» ،(0331) ارهز ،یدیشر ؛لامک ،ینارد
 01 و 3 صص ،هدجه و هدفه هرامش ،مود لاس ،یگنهرف-یسدنهم

 موادت و یطیحم یاه تیفیک نیب یگتسبمه هطبار» ،(1331) دمحم ریما ،نارهطرهم یززعم ؛نمسای ،مراد ؛رسای ،یرفعج ؛دجاس ،نیب تسار
      و یراممعم رمنه یمشهوهپ زمکرم یمشهوهپ- یمملع  همانلمصف ،« ناهفمصا یافلج :یدروم هنومن-یمومع یاه هصرع رد یرهش تایح
 33 ص ،1331 ناتسبات ،مهن لاس ،10 هرامش ،رظن یزاسرهش

 :یدروم هعلاطم -اهاتسور رد یعیبط تارطاخم تیریدم رد یموب شناد هاگیاج» ،(1331) ءابس ،یشیورد ؛دازرف ،هعلق ییازریم ؛هیئآ ،یمزع
 10 و 30 صص ،1331 راهب ،مهدزیس هرامش ،یطیحم تارطاخمو ایفارغج ،«نیسره ناتسرهش-رزیش ناتسهد

    ناتمسهد رد هملزلز هحنامس   تارمثا شهامک رد یعامتجا هیامرس شقن یبایزرا» ،(3331) نیرسن ،یرفعج ؛نیسح ،یناهارف ؛دیشمج ،یلانیع
 001 -33 صص ،33 راهب ،03 هرامش ،مهدراهچ لاس ،ایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،«هدنبادخ ناتسرهش -دورساجس

  تمیفیک رب دیکثت اب ییاتسور یحاون هعسوت رد یعامتجا هیامرس تارثا یبایزرا» ،(1331) یدهم ،یغارچ و هیمس ،یلدبع و نیسح ،یناهارف
 ،متشه هرامش ،مود لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب یشهوهپ-یملع همانلصف ،«کارا ناتسرهش ناقیم ،دهشم ناتسهد :یدروم هعلاطم-یگدنز
 36-06 صص ،1331 ناتسمز

 00 ص ،زورفا ناج ،نارهت ،یلسوت نیسحمالغ همجرت ،«نآ ظفح و یعامتجا هیامرس ،مظن نایاپ» ،(3031) سیسنارف ،امایوکوف

 : یمسانشدروم- ییاتمسور  هعمسوت و یعامتجا هیامرس یزاف یقیبطت لیلحت» ،(0331) ربکا یلع ،ولیقت و راشفا ،یریبک و فجن ریم ،یوسوم
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