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 هديکچ
    ياهدتمآرد دتسك ،يتياز لاغتشا ) يداصتقا قنور مهم عبانم زا ،ناهج يتامدخ تيلاعف نيرت هدرتسگ ناونع هب ،يرگشدرگ تيلاعف    
   يرگتشدرگ عاوتنا  زا يتكي مسيروتوكا نايم نيا رد ،دوش يم بوسحم يعامتجا لماعت و لدابت شيازفا و (هريغ و رقف شهاك ،يزرا
  ،هتقطنم  گتنهرف و  تتعيبط  رتب يینم رثا نيرتمك اب يا هنادنمدرخ هويش هب دراد دصق هك هدوب يدرگ تعيبط هخاش نيرتدنمشزراو
   يهباتشم ياتهراكهار اريز ،دشاب يم هعسوت يرادياپ فادها ققحت يارب يا هليسو مسيروتوكا .دشاب هتشاد نآ يارب ار هدياف نيرتشيب
    عوتنت تاتحل زا هتك  تتسا   ناتهج ياهروتشك  نيرتت  هتبذاجرپ زا يكي ناريا هكنيا هب هجوت اب .دهد يم هئارا يلعف تالكشم عفر يارب ار
   لتصاح دتمآرد و نادرگ تعيبط بذج تاحل زا هنایساتم اما ،دراد رارق ناهج رترب ياهروشك هدر رد يندمت و يناتساب راثآ و يميلقا
 رب ديكات اب مشق هريزج يتسيروتوكا ياه يدنمناوت يبايزرا و يسررب فده اب رضاح قيقحت اذل .تسين يا هتسياش هاگياج ياراد نآ زا
 يا  هتناخباتك ي هويش هب تاعالطا يروآ عمج هك شهوژپ نيارد .تسا هدش ماجنا هريزج رد مسيروتوكا هعسوت يور شيپ ياه شلاچ
     تيا تس هتب ييوگختساپ يارتب يا  همانتشسرپ شور زا هك دشاب يم يليلحت –يیيصوت شهوژپ شور ،تسا هتفرگ تروص يشياميپ و
  هتب spss      رازتفا مرتن زا هدایتتسا اتب و دتيدرگ عيزوت همانشسرپ 321 ناركوك لومرف ساسا رب شور نيا رد هك ديدرگ هدایتسا قيقحت
 رگشدرگ بذج اب يگنهرف ،يداصتقا ،يعامتجا يتخاسريز ياه صخاش هعسوت نيب داد ناشن جياتن .دش هتخادرپ جياتن ليلحت و هيزجت
       و هتقطنم رد نارگتشدرگ بذتج رد هدتش داتي ياته صخاش تيوقت هك ينعم نيدب دراد دوجو هريزج رد يراد ينعم هطبار هقطنم رد
 .تسا هدش داهنشيپ هقطنم مسيروتوكا هعسوت يارب يياهراكهار همادارد و تسا هتشاد ييازسب مهس يداصتقا هعسوت
 
 مشق هریزج ،تسیروتوكا ،اه یدنمناوت يبایزرا :یديلك تاملك
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 همدقم

    زرًام کًای رد یناًاهج ار نآ هک تسا هدش بجوم ناریا رد اه هبذاج یانغ .دشاب یم ناوارف یاه هبذاج اب یروشک ناریا
   دوًاجو هًاب ار روشک نیدب رفس یارب یفاک هزیگنا یا هقیلس ره یارب  ابیرقت هک تسا عونتم ردقنآ ناریا یاه هبذاج .دنمانب
  یاًاه  شًاخب زا       ، یانًاص زا یًاکی ناوًانع هًاب یرگًاشدرگ هزورًاما .(415 ص ،5181،یچنوتوت و هداز یریصن) دروآ یم
 .((Rinzin et al,2007,p111    تًاسا هعًاسوت لاًاح رد یاهروشک رد صوصخ هب ،ناهج رد الاب رایسب دشر اب یداصتقا
       یتباًاقر رد اهروًاشک هًامه و تًاسا هدوًاب حرًاطم یتامدخ تیلاعف نیرت هدرتسگ ناونع هب یرگشدرگ ریخا یاه ههد رد
  مًاهم یاه هفلؤم و رازبا زا یکی ناونع هب مسیروت و یدرگناهج .دنا هدوب تیلاعف نیا یایازم زا یریگ هرهب یارب گنتاگنت
 م     هًاس یناًاهج داًاصتقا یلًاصا ناًاکرا زا یکی ناونع هب یرگشدرگ هزورما .دور یم رامش هب ییادز تیمورحم و هعسوت
   یًاشخب ندناًاسانش و یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت اب ور نیا زا .تسا هدرک افیا یللملا نیب تالداعم رد ار یریگمشچ
         قطاًانم تیبااًاج .درًاک ینایاًاش کًامک اهاًاضف نًایا حطًاس یاقترا و دوبهب هب ناوت یم ،ناریا یدرگناهج یاه هبذاج زا
   تًاسیز یاًاه   هًابذاج ارًایز ،دشاب حرطم یرگشدرگ رد مهم و یلصا یاهروتکاف زا یکی ناونع هب دناوت یم یتسیروتوکا
   هًافیظو .درًایگ   یًام رارًاق هجوت دروم اه یزیر همانرب رد هک تسا تسیروت باج دنمشزرا تالوصحم یعیبط و یطیحم
    تاررًاقم نیًایعت اًاب ات دیآ لمعب یفاک یعس دیاب و دوش یم بوسحم یتسیروت  بانم زا تظافح رگشدرگ باج یلصا
  اًاب ،دروآ دراو نآ هب یا همدص هک یمادقا عون ره زا رودقملا یتحو هتشگ ظفح هقطنم یعیبط یاه یگژیو ، زال نیناوقو
 .(851 و 011 ص ،1781 یناث) دیآ لمع هب یریگولج یفاک یشیدنا رود

    بًاسک و هًاعلاطم روًاظنم هب هک دنناد یم هدروخن تسد  ابیرقت یعیبط قطانم هب رفس ار مسیروتوکا 5 ریپ و 1 رالاو 
   و یموًامع یاًاه     لدًام زا یًاکی  اًاسا رًاب .(Wallarce, G. N. & Pierce, S. M, 1996,p102)  دوًاش  یًام  اجنا تال
  و هًابرجت   ،یًاطیحم تاًاناکماو  تاًابیترت  ،هدًاننک هضرع :تسا هدش لیکشت یساسا رصنع راهچ زا مسیروتوکا ،فورعم
    یتاًاقیقحت زا یرایًاسب ،دوًاب دهاوخ مسیروتوکا هدنزاس ،رصنع راهچ نیا بیکرت .(51 ص ،5181،نونرپ) تسیروتوکا
   حیرًاشت هًاب تاعلاطم و تاقیقحت زا یعیسو فیط و تسا هتشاد زکرمت اه تسیروتوکا رب تسا هدش  اجنا نونک ات هک
      رد هًاک تًاسیروتوکا اًاب طبترًام كرتًاشم رصانع  اسا نیا رب .دنا هتخادرپ مسیروتوکا فیرعت رد تسیروتوکا تیمها
 :زا دنترابع دندرگ یم رکذ مسیروتوکا فیرعت
 ؛تعیبط اب دروخرب زا لوا تسد هبرجت •

 ؛مسیروتوکا رادیاپ هعسوت رد تکراشم یارب یگدامآ زا ییالاب حطس •

 ؛یعیبط یاه هبذاج تیفیک و تمالس هب ندرک کمک •

 ؛دنا هدنام هدروخن تسد و رکب  ابیرقت هک یعیبط یاه هدیدپ زا هدافتسا •

   زا تًاسارح و ظًافح هب طوبرم لئاسم و یلحم گنهرف ،شحو تایح اب کیدزن  امت و رتشیب تیمها ندش لئاق •
 .(McDill Marc& et al,1999,p323) یعیبط  بانم و تسیز طیحم

                                                           
1 Wallarce 
2 Pierce 
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  ،دًاشاب  یًام    راًاف جیًالخ هریزج نیرتگرزب نینچمه و ناریا هریزج نیرت گرزب ناونعب مشق هریزج تیمها نیب نیا رد
 تسا هدرک دنمشزرا رایسب یناهج تراجت رد ظاحل نیا زا ار هریزج نیا هک تسه زین یراجت دازآ ردنب نینچمه مشق
    یاًاهلگنج دًاننام یًاسیروتوکا یاهتیبااج  یسو هنماد دوجو لیلد هب مشق هریزج .(415 ص ،0181،ناراکمه و ینیما)
  ناگدًانرپ %55   و ناًاهج ناگدًانرپ %5/1 دودح رد ،تسیز طیحم نادنمشناد هتفگ هب .تسا فورعم رایسب ارح ییایرد
  اًاب .(818 ص  ، ًابنم نامه) دننک یم ترجاهم تسایند یعیبط كراپ وئژ نیلوا هک ارح یاهلگنج هب هنالاس ،ناریا یموب
    یًاسررب یًاپ رد رًاضاح شهوژپ .دسر یم رظن هب یرورض مشق هریزج مسیروتوکا رب هعلاطم ،تاعوضوم نیا هب هجوت
 :هک مهم نیا

     داًاجیا لًاماعو هًاعلاطم دروًام هقطنم هعسوت تهج رد ییاشگهار تسا هتسناوت هقطنم رد یتسیروتوکا یاه هبذاج ایآ •
 ؟دشاب یم هقطنم رد یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا رظنم زا بسانم یاهرتسب
 ؟دراد یریثات هچ نارگشدرگ باج رد مشق هریزج ییایفارغج و یگنهرف ،یداصتقا ،یناسنا یاه تیلباق •

 ؟تسا وربور ییاه شلاچ هچ اب مشق هریزج یتسیروتوکا و یرگشدرگ یاه هبذاج •
 :هک میزادرپ یم قیقحت یاه هیضرف یسررب هب هطبار نیا رد
 دوجو یرادانعم هطبار رگشدرگ باج اب یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تخاسریز هعسوت نیب هک دسر یم رظن هب •
 .دراد

 .دراد دوجو یراد انعم هطبار یرگشدرگ هعسوت و رگشدرگ باج اب یلحم تیریدم نیب هک دسر یم رظن هب •

      یارًاب صًاصختم و هدًاید شزوًامآ یاًاه یورین دوبمک اب مشق هریزج یرکشدرگ یاه شلاچ نیب هک دسر یم رظن هب •
        دوًاًاجو  دًاع و تامدًاًاخ ندوًاب یلًاصف ،یرگًاًاشدرگ زور شًاناد اًاب ییانًاًاشآ  دًاع ،یرگًاشدرگ یاًاًاه   هًابذاج یًافرعم
 .دراد دوجو هطبار هریزج رد یرگشدرگ یاه تخاسریز
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
  تًایولوا رد نی ارباًانب     ،هدروآ ناًاغمرا هًاب ار یناًاهج و یداًاصتقا هدروآداب تورث کی مسیروت یناهج دشر هکیئاجنآ زا
 رد لصا نیرتمهم طیحم تخانش .(Gunn, 2002,p18) تسا هتفرگ رارق ناهج رسارس  ماوج و اهتلم همانرب و اه حرط
  دًانک    یًام هًاضرع اًاهنآ هب تعیبط هک هچنآ لدابت رد اه نآ هنالوُووسم دهعت هب تبسن اهناسنا یراتفر یایفارغج و گنهرف
    نآ رد هًاک تًاسا یرگًاشدرگ زا یا      هًانوگ ،تًاعیبط رد یرگًاشدرگ اًای مًاسیروتوکا .(5 ص ،4181  ،یًاناذا)  دًاشاب یم
    و ناگدًانرپ و ،ناًاهایگ یاًاشامت هب و دننک یم رفس ناهج رکب و هنکس زا یلاخ یعیبط قطانم زا ندید یارب نارگشدرگ
  ،دًانزادرپ  یًام هدنز تعیبط و  وب تسیز زا ندید هب هک نارگشدرگ زا هنوگ نیا هب .دنزادرپ یم ناروناج رگید و اه یهام
      رًاگید زا مًاسیروتوکا اًای یًاطیحم یرگًاشدرگ .(14 ص ،1781 ،كازًایا)  تًاسا هدش هتفگ رگشدرگ  وب ای مسیروتوکا
   هًاب مًاسیروتوکا یا هعسوت و یطیحم یاهنامزاس زا یرایسب یارب .تسا هتفای یناوارف شرتسگ هزورما هک تسا یفیراعت
 ،1181 ،دونًاشخ)  دًاننک یم دای زین یعیبط یرگشدرگ هب نآ زا یهاگ هک دوش یم یقلت رادیاپ یرگشدرگ زا یشخب ناونع

  مًاسیروت شرتسگ و هعسوت ،هتفرگ رارق هجوت دروم ناهج یاهروشک بلغا رد  اریخا هک ییاهدربهار زا یکی .(51 ص
   ناوًانع هًاب ی رگًاشدرگ .(18 ص ،8181 ،یرداًاق)  دًاشاب ی ًام یرگشدرگ یارب  زال لیسناتپ یاراد و  ورحم یحاون رد
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  و دًاهد ب هراًابود تایح هتفای هعسوت رتمک ییایفارغج قطانم هب دوخ صاخ یشخب رثا هب هجوت اب دناوت یم هک یدربهار
 ار ی رگًاشدرگ ،لینام هینایب رد یرگشدرگ یناهج نامزاس  اسا نیا رب .(108 ص ،5181،لنف) دراد هگن اجرباپ ار اهنآ
 .((Hall, 2006,p 427 تسا هدرک یفرعم  وس هرازه رد یساسا زاین
  اًاب  ارًایز  ،تًاسا  هدرًاک فوطعم دوخ هب ار یدایز رایسب هجوت یللملا نیب حطس رد یدرگ تعیبط ای مسیروتوکا عوضوم
 و  یًاگنالب .دشاب دنمدوس و دیفم رایسب رادیاپ ةعسوت هب ندیسر یارب دناوت یم هنیزه و دوس یاهلدم و اهشور زا هدافتسا
    یزًایر هًامانرب یارًاب یمهم شرگن ارنآ و دننک یم هراشا مسیروتوکاةنیمز رد قطانم یکیژولوکا یایحا مهم شقن هب اتهم
  تًایلاعف  یرس دشر هب دناوت یم هک دراد مسیروتوکا رد ار شقن نیرتمهم یکیژولوکا یایحا دندقتعم و دنناد یم مسیروت
  هویًاش  هًاب دراد دصق مسیروتوکا .(Blangy,Mehta, 2006,p233) دماجنیب نآ فلتخم داعبا رد رادیاپ ةعسوت و مسیروت
  هًاب  مًاسیروتوکا . دًاشاب  هتًاشاد نآ  یارًاب ار هدیاف نیرتشیب ،هقطنم گنهرف و تعیبط رب یفنم رثا نیرتمک اب یا هنادنمدرخ
  هعًاسوت  جیاًاتن   اًاسارب یرگشدرگ زا هخاش نیا .دوش یم تیریدم مسیروت یاه شخب ریاس هب تبسن یتوافتم تروص
 ندناسر هدیاف و یرادیاپ هنیمز رد ناگدننکدیدزاب شزومآ ،تسیز طیحم زا تظافح لماش هکدوش یم هتخانش نآ رادیاپ
      درًاکیور اًاب روًاحم تًاعیبط یرفًاس مسیروتوکا .(Wood, 2002,p7) دشاب یم اه نآ تشیعم ءاقترا و یلحم عامتجا هب

     و ناًابزیم هًاعماج گًانهرف اًاب یی انًاشآ ،یشزرو یاه تیلاعف ،تعیبط زا ندرب تال تهج رد تسیز طیحم زا یتظافح
      یًاعیبط طیًاحم رًاب برًاخم راًاثآ نیرتمک نودب ،نآ یلغش یاه تصرف و دمآرد شیازفا تهج رد هعماج نیا هب کمک
 Goodwin) دری اًاپ ی ًام   تروًاص یدروًانهوک و یی اًامیپهوک    ،یدروًان هًانماد نوًاچ یی اًاه ت ًایلاعف  بًالاق رد هک تسا

1998,278;Boo,1992,418 Charles and etal, 2000,558). 
  درم اب لماعت هب یو .دزادرپ یم یکیزیف و یرکف یاه شلاچ هب تعیبط زا یریگ هرهب یارب هک تسا یسک تسیروتوکا
  اًاب  تًاسیروتوکا . دًاهد یم حیجرت یلمجت و سکول تالیهسترب ار فلکت یب و هداس تالیهست و تسا دنم هقالع یموب
 ،1385  ،یدًاهاز) تسا لئاق شزرا هبرجت نیا یارب و تسا یریگدای و هبرجت بسک یوجتسج رد دوخ لاعف تکراشم

 و ییاسانش ار یرگشدرگ هعسوت فادها ققحت یاهزاین هک تسا نیا یرگشدرگ یزیر همانرب فده نیاربانب .(001 ص
 .(805 ص ،1181،یمساق) دنک نیمأت ار اهنآ
  ،رًاکب  لحاوًاس  رًایظن ،یتخانش  وب هوقلاب یاه تیفرظ زا ،دوخ یمیلقا و ییایفارغج صاخ تیعقوم لیلد هب مشق هریزج
 هریزج نیا .(44 ص ،5181 ،یشابکولب) تسا رادروخرب رگشدرگ باج یارب درف هب رصحنم یاه سیدوان و اه سیدقات
       ریاًاپ ناًاکما لاًاس لوًاصف رًاثکا رد ار ییاًایرد یرگشدرگ رب ینتبم یاه تیلاعف هک  رگ ییاوه و بآ نتشاد تهج هب
     رد ناوارًاف تًایلباق یاراد درًاف هًاب رصحنم یتسیروتوکا یاهیگژیو نتشاد و دازآ یاه بآ هب لاصتا نینچمه ،دیامن یم
 هریزج نیا دناوت یم ...و ورگنام یاه لگنج ،لحاوس ،یناتساب راثآ ،اه هوک و تاعافترا ،ابیز تعیبط .دشاب یم یرگشدرگ
 .(175 ص 0181،هدنهاش (دنک لیدبت رگشدرگ باج و بلج رظن زا طاقن نیرتدمآردرپ فیدر رد ار
   مًاشق یتعنًاص -    یراًاجت دازآ هًاقطنم هعًاسوت یاًاهتیلباق و   اهتیدودًاحم یًاسررب هب شا همان نایاپ رد ،یلبنس لوسرلادبع
  شًاقن  دًاناوت ی    ًام بًاسانم ییاًایفارغج تًایعقوم هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ نیا زا هدمآ تسدب جیاتن .تسا هتخادرپ
 یتیریدم فعض تسا هدرک هجاوم شلاچ اب ار مهم نیا هک هچنآ و دشاب هتشاد مشق دازآ هقطنم هعسوت دنیارف رد یمهم
 یاه صخاش رد هک یتیریدم فعض رگید ترابع هب .دشاب یم یجراخ و یلخاد یرااگ هیامرس باج رد نآ یناوتان و



 72 ...يتسیروتوكا یاه یدنمناوت يبایزرا

  درًاکلمع هجیتن رد و هداد رارق ریثأت تحت ار بسانم ییایفارغج یاه صخاش ،دنا هدش حرطم دازآ قطانم هعسوت یسایس
 .(551 ص ،1781،یلبنس) تسا هدش بجوم ار یداصتقا یاه صخاش فیعض
  یًاسررب ار   مًاشق هرًایزج رد یرگشدرگ یاهراک و بسک یریگ لکش رب یطیحم یاهدنور شا همان نایاپ رد هداز لابقا
  بًاسک       هعًاسوت یور رًاب روکاًام لًاماوع هًاک تًاسا   نآ زا یکاًاح اًاه هداد لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن .تسا هدرک
 .(845 ص ،0181،هداز لابقا) دشاب یم رثؤم تعیبط رب ینتبم یرگشدرگ یاهراکو
 قیقحت شور
 -  یفیًاصوت یًاسررب دروم یاه هفلؤم و عوضوم تیهام هب هجوت اب نآ یسررب شور و یا هعسوت –یدربراک قیقحت عون
   تروًاص هًاب  زال تاعالطا یضعب هک رظن نیا زا ،تسا یشیامیپ -یدانسا تاعالطا یروآ  مج شور T تسا یلیلحت
 یاه یدنمناوت یبایزرا یارب ،دنا هدش یروآدرگ نایوگخساپ تارظن هعلاطم تروص هب رگید یخرب واه تیعقاو یسررب
  یا هًایوگ 5        اًایقم بًالاق رد همانًاشسرپ هًاک تًاسا هدًاش هدافتسا همانشسرپ رازبا زا هعلاطم دروم هقطنم یتسیروتوکا
   ردو دروآرًاب رًافن 158  نارکوًاک  یرًایگ  هًانومن قیرط زا هنومن مجح و دشاب یم رفن 103881 یرامآ هعماج .دش یحارط
  هدافتًاسا spss  رازًافا  رن زا همانشسرپ زا هدمآ تسدب یاه هداد لیلحت و هیزجت یارب تیاهن رد ،دیدرگ لامعا همانشسرپ
 .دیدرگ نایب نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا هدافتسا اب نآ رد اهریغتم نیب هطبار و دیدرگ
 هنومن مجح نییعت :1 هرامش لومرف

 
 (1781) نافتسا ،كازیا : بنم

N = (103881) هعماج مجح 
d= (50.0) تفص  دع دوجو لامتحا 
e = زاین دروم هنومن مجح 

 T=11/1 
 هعلاطم دروم هدودحم
 75  و هًاجرد 15    و یقرًاش لوًاط هًاقیقد 11  و هًاجرد 15 رد  راف جیلخ رد زمره هگنت ُوهناهد یکیدزن رد مشق هریزج
 نوچمه ، ابعردنب یرتمولیک 55 رد و تسا  راف جیلخ هریزج نیرتگرزب هریزج نیا .دراد رارق یلامش ضرع هقیقد
     هًاب شًامد و یرواًاخ لامًاش یوس هب گنهن نیا رس .تسا هدیمل  راف یایرد یبآ یاه بآ یور رب رکیپ لوغ یگنهن
     هًانارک یگدًامآ رًاب زا ،اًاج نیرت نهپ رد شیانهپ و رتمولیک 581 دودح مشق هریزج یزارد .تسا یرتخاب بونج یوس
  نیرًات کیراب رد رتمولیک 58 دودح ،هریزج یبونج شخب رد زارد بیش ُوهنارک یگدمآرب ات ،یلامش شخب رد تفال ردنب

    ُوهرًایزج هًاس اًاب مشق ُوهریزج .تسا  برم رتمولیک 1511 هریزج  امت تحاسم و رتمولیک 01 دودح ودیعس اب ُوهغامد ،اج
       هًاب ار مًاشق ُوهرًایزج هًاک یًاهار نیرًات  هاًاتوک .دهد یم لکش ناگزمره ناتسا رد ار مشق ناتسرهش كرال و  اگنه ،زمره
 .ددنویپ یم  ابعردنب ناتسرهش
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 هعلاطم دروم هقطنم هشقن :1 لکش

 اه  هتفای و ثحب
 رب دهد یم لکش ار  ماوج یداصتقا هعسوت یاه هیاپ نیرت مهم زا یکی مسیروتوکا هژیوب و یرگشدرگ هکنیا هب هجوت اب
   دًامآرد داًاجیا ،یلغش یاه تصرف شرتسگرد نینچمهو دراد قطانم نارمعو رادیاپ هعسوت رد یفرگش ریثأت  اسا نیا
  یاًاه  یژتارتًاسا رد  ،دًامآراک  یزًایر همانرب ألخ نایم نیا رد اما ،دشاب یم تیلاعف نیا تارثا هلمج زا ییادز رقفو یفاضا
     هًاعلاطم دروًام هًاقطنم یاًاه   یدًانمناوت زا یًاخرب یفرعم هب ادتبا نایم نیا رد .دوش یم  اسحا یرگشدرگ یزیر همانرب
 :میهد یم رارق یسررب دروم شهوژپ یاه هتفای هب هجوتاب ار اه یدنمناوت نیا یورارف تالکشم سپس و هتخادرپ
 مشق هوک هاچ هگنت
 ه    دًاید دًانلب ىدوًامع ىاًاه  هراوًاید اب مهرب دومع هرد ود هریزج ىبرغ شخب ىلامش هرانک رد وهاچ ىاتسور ىلاوح رد
      دراد ىبوًانج ىلامًاش  اًابیرقت دادًاتما هًاک اه هردزا ىکی فک رد .دنهد ىم ناشن ار ىتسراک هبش ىژولوفروم هک دنوش ىم
 و هدوب اه هرد رد هدش ىراج ىاه بآ هریخذ و تشابنا لحم هک دنراد دوجو ىدننام هاچ قیمع همین و قمع مک ىاه هرفح
   و تًاسا رًات  بیًاش  مًاک و رت ضیرع لامش تمس زا ىبونج ىلامش هرد ىدورو .دنریگ ىم رارق هقطنم ىلاها هدافتسا دروم
  نآ بیًاش و   هدًاش رًات  ضرًاع  مًاک هرد میور ىم  شیپ بونج تمس هب هچره .دهد ىم ناشن ار ىدننام u شیبامک لکش
    هرد ندوًاب ىبالیًاس هدًانهد    ناًاشن تاًاصخشم نیا .دوش ىم روبعلا بعص و هدمآرد V لکش هب اهتنا رد .دبای ىم شیازفا
  ىرتًاشیب قمع اهرایش نیا  اضعب هک دنهد ىم ناشن ار ىددعتم ىزاوم ىشیاسرف طوطخ و اهرایش هرد ىاه هراوید .تسا
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     و هدوًاب تًاسس ىًاکهآ گنًاس هسام زا  اتدمع اه هراوید سنج .دنریگ ىم دوخ هب ار ىفیق ای ىقشاق ىاه  رف و هدرک ادیپ
   میتًاسه اًاه   شًاخب نًایا رد دیدش ىاه شیاسرف و لالحنا دهاش کهآ و تلیس ،زمرق نرام ىاه هیال نایم دوجو لیلد هب
  قًامع مک ىاه هاچ دسر ىم رظن هب .دنتسه نایامن گرزب و کچوک ددعتم اه هرفح هرد هراوید لوط ىمامت رد هک ىوحن هب
   قًایمع ىًالالحنا تارفح همادا رد ىرافح نیا اما دنا هدش ىرافح تسد طسوت دریگ ىم رارق ىلاها هدافتسا دروم هک بآ

   نآ رًاب دوًامع هرد و ىلصا هرد لوط رد نینچمه .تسا هدش لیمکت رشب طسوت تعیبط راک  قاورد و هتفریاپ تروص
  نًایا .تسا هدش رفح هاچ لخاد هب اه هرد بآ لاقتنا و تیاده ىارب  ارهاظ هک دوش ىم هدید ىدننام ىوج کیراب لاناک
   نیًانچمه و قًایمع و ىزاوم شیاسرف طوطخ و اهرایش دوجو ، فترم  اتبسن ىدومع ىاه هراوید ندوب اراد لیلد هب هگنت
 .تسا رادروخرب ىا هژیو ىیابیز زا ىوضیب و ىورک همین ىاه هرفح عاونا

 
 aoa. ABIEN ejnn.www : بنم   مشق هوکهاچ هگنت تیعقوم هشقن :2 لکش

 نادکمن راغ
     نادًاکمن ىًاکمن دًابنگ تروًاص هب نآ ىبرغ شخب رد هک تسا مشق هریزج رد دوجوم دنزاس نیرت ىمیدق زمره دنزاس
      و خلًاس سیدًاقات ،بوًانج هًاغامد ناًایم زا هک تسا مشق هریزج رد ىکمن دبنگ اهنت نادکمن ىکمن دبنگ .دراد دزنورب
   .تًاسا رتموًالیک 5/1 × 7 رطق هب و لکش ىا هریاد  ابیرقت هشقن رد و تسا هدمآ الاب ودیعساب سیدقات ىبرغ لامش هغامد
       ىاًاهراغ ،نادًاکمن ىًاکمن دًابنگ ىبوًانج شًاخب رد .تسا بیشرپ رایسب نآ هراوید و دراد مظنمان ىفارگوپوت دبنگ  اب
 ىبرغ هیلا ىهتنم رد و هریزج ىبونج شخب رد کمن راغ .دنراد دوجو ىزیگنا تفگش و ابیز رایسب (Salt Caves) ىکمن
   ىاًافرژ .دراد ىیانًاشور زور رون اب نآ ىرتم 05 دودح ىافرژ ات و تسا بونج هب ور راغ هناهد .تسا هتفرگ رارق نآ
    رد هدًاش رًاکذ ىاًاه    هزادًانا .تًاسا رًاتم 5    راًاغ طًاسوتم ىاًانهپ و رتم 01 ات 8 نیب نآ ىازارف ،رتم 001 هب کیدزن راغ
  لکًاش   .تًاسا کًامن رولبت و لالحنا و بآ ذوفن ،ىگدنراب نازیم نآ لیلد و دوش ىم رییغت شوختسد فلتخم ىاه نامز
     پًاچ تمًاس هًاب ریًاسم شچیپ نآ ىافرژ ىرتم 08 دودح زا و تسا هدیمخ  الماک نامک کی تروص هب راغ ریسم لک
  تروًاص پچ تمس هب ىشچیپ  اددجم ، یسو  اتبسن ىاضف کی هب ندیسر و رتم 05 دودح ىط زا سپ و دوش ىم زاغآ
 .تسا راغ فقس تمسق نیرتدنلب هطقن نیا .دریگ ىم
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   دًاننام ًا راد   نًاهآ ىاًاه   ىناًاک زا ىًافلتخم ىاه هیال و کمن گنراگنر ىاهراون زا تسا هدش لیکشت راغ ىدورو هراوید
   هتًاسباو نآ بآ نازًایم هک دوش ی   هدهاشم رتم تسیب لوط هب یر یگبآ راغ لخدم رد نینچمه ًا تسیژیلوا و تیتامه
   لًاباق راًاغ      شچیًاپ نیًالوا زا ىًاکمن ىاًاه تیمگالتسا تردن هب و اه تیتکالتسا .تسا ریغتم و ىوج تالوزن نازیم هب
     و بًایرخت راًاغ نًایا ىاًابیز ىاه تیتکالتسا زا ىدادعت هنافسأتم .دبای ىم شیازفا اهنآ دادعت جیردت هب و دنتسه هدهاشم
   اًاعط  کمن هیهت روظنم هب هریزج ىموب ىاها زا ىخرب و ناگدننکدیدزاب طسوت راک نیا دایز لامتحا هب ،دنا هدش هتسکش
 .(5181 ،مشق دازآ هقطنم نامزاس) تسا هتفرگ تروص الاب تیفیک اب

 
 moa.ejnnAejnn. www.: بنم   مشق هریزج نادکمن راغ تیعقوم هشقن :8 لکش

  یزًایر  هًامانرب هب هجوت  دع رظنم زا هدمآ دوجوب یاه شلاچ یسررب یاتسار رد هک رضاح شهوژپ عوضوم هب هجوت اب 
  قًایرط ز    ا هًاک ار یًاسررب دروًام یاًاه  صخاًاش جیاتن ام اتسار نیا رد نکل ،دشاب یم شخب نیا رد مسیروتوکا بولطم
 :میداد رارق یسررب دروم ریز لکش هب دوب هدیدرگ مهارف یرامآ  بانم زا هدافتسا و هبحاصم و همانشسرپ

 هعلاطم دروم یاه هدیدپ :8 هرامش لودج
 اه هدیدپ

 هاگشیور و یهایگ ششوپ

 (یروناج عبانم) شحو تایح

 هراتس هرد

 یناجرم ریازج

 ارح یاه لگنج

 هوک هاچ هگنت

 كمن راغ

 خلس هساک

 یناجرم یاه گنسبآ

 مسیروت

 مسیروتوکا

 5181 ،قیقحت یاه هتفای : بنم
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     رًاظن زا ار رکاًالا قوًاف یاًاه       هدًایدپ زا کًای رًاه هًاقطنم رد هًاتفرگ تروًاص ینادیم یاه یسررب  اسارب نایم نیا رد
   هژًایو یاًاه  یدًانمناوت ناونع هب ناوت یم اه هدیدپ نیا زا تقیقح رد هک میداد رارق یسررب دروم دنتشاد هک ییاه یگژیو
  فارًاطا رد یهافر تاناکما ندروآ مهارف نوچمه بسانم یاهرتسب داجیا تروص رد هک درب  ان هقطنم رد یتسیروتوکا
 .دوب قطانم نیا رد رگشدرگ یرثکادح باج دهاش ناوت یم رثؤم تاغیلبت یتسیروتوکا یاه هدیدپ نیا زا  ادک ره

 هعلاطم دروم یاه هدیدپ یاه یگژیو :4 هرامش لودج
 اه هدیدپ یگژیو هعلاطم دروم یاه هدیدپ

 یناسنا ریغتم شقن  ایقم ریغتم عون هدیدپ ای ریغتم
 یعیبط ای

 یریاپ بیسآ هدیدپ عونت هدیدپ لکش باج ییاناوت لمحت تیفرظ

 نیرت گرزب) الاب رایسب یعیبط لقتسم یمسا یفیک یکمن راغ
 (ناهج یکمن راغ

  الماًاًاًاک ناًاًاًامک کًاًاًای الاب رایسب
 هدیمخ

 یگدنراب لیلد هب یکمن یاهراغ

 لًاًاًاًایلد هًاًاًاًاب الاب رایسب یعیبط لقتسم یمسا یفیک خلس هساک
 تعًاًاًاًاًاًاًاًاسو
 رکبوداًاًاًاًاًاًایز
 .ندوب

  هًاًاًاپت نرازًاًاًاه لکش یطورخم
 و گرزًاًاًاًاًاًاًاًاب
 کچوک

 دوًاًاًاًاجوم چیًاًاًاًاه
 اًاًاجنآ رد یا هدًاًانز
 دنک یمن تسیز

 یاًاًاًاًاه هاًاًاًاًاچ هدروخ شرب ردبرض طسوتم الاب  یعیبط لقتسم یمسا یفیک هوک هاچ هگنت
 و کًاًاًاًاًاًاًاچوک
 گرزب

 

 یاًاًاًاًاه هًاًاًاًانوگ __________ الاب رایسب الاب رایسب یعیبط لقتسم یا هبتر یفیک ارح یاه لگنج
 و یهاًاًاًاًاًاًاًاًایگ
 یروناج

 رایًاًاًاسب یناًاًاًاهایگ
 ییانثتسا

 الاب عونتم رایسب __________ الاب فیعض یعیبط لقتسم یا هبتر یفیک هاگشیور و یهایگ ششوپ

 الاب عونتم رایسب __________ الاب طسوتم یعیبط هتسباو یمسا یفیک (یروناج) شحو تایح

 الاب رایسب عونتم رایسب هراتس الاب طسوتم یعیبط لقتسم یمسا یفیک هراتس هرد

  عوًانت نیرت ینغ ________ الاب طسوتم یعیبط لقتسم یمسا یفیک یناجرم ریازج
 یتسیز

  اسح رایسب

 نیرًاًاًاًات یًاًاًاًانغ ________ طسوتم بوخ یعیبط لقتسم یمسا یفیک یناجرم یاه گنسبآ
 هدنز تادوجوم

  دروًاًام یگداًاًاس هًاب
  رارًاًاًاًاق بًاًاًایرخت
 دنریگ یم

 ناراکمه و یرداق زا لقن هب 0181 مشق دازآ هقطنم نامزاس : بنم

  هًاک دهد یم ناشن ناققحم طسوت هتفرگ تروص تاقیقحت هب هجوت اب هعلاطم دروم هقطنم رد هدش رکذ دراوم هب هجوت اب
           یعاًامتجا و یداًاصتقا طیًاحم رد لًاماوع زا یرًاگید شًاخب نیًانچ مًاه و یًاعیبط طیًاحم رد لماوع زا یخرب دوجو
 :تسا هدش نایب لیضفت هب ریز رد هک تسا هدروآ دوجو هب هقطنم رد ار ییاه شلاچ

 مشق ریزج یاهرهش و یاهاتسور یورارف یساسا یاه شلاچ :1 هرامش لودج
 یعامتجا و یداصتقا طیحم یعیبط طیحم

 ندوب یجرشو تبوطر ندوب الاب •
 ریازج زا یخرب رد (یا هرودو یلصف) ییایرد یاهنافوط دوجو •
  نیًامز یروش ،یزرواشکو یندیماشآ فراصم یارب نیریش بآ دوبمک •
 تاسیسأتو هینبا حلاصم یگدروخ ،هقطنم كاخ مظعا شخب ندوب بسانمانو
 روشک لحاسو ریازج نیب تاطابترا فعض یمیلقا طیارش ظاحل هب
 ندوب یرابگرو یوج تالوزن نازیم ندوب نییاپ •
 هلزلز طخ یور رب ریازج یخرب ندش  قاو •

 نآ یهدزاب نازیم ندوب نییاپو هریزج رد دیص هویش ندوب یتنس •

  یارًاب  یگنًاس  جرم هلکسا نادقف ،نآ ندوب هلوزیاو ریازج زا یضعب نیب یگتسویپ  دع •
 ریازج یخرب رد اهروانش یریگ هرهب

 جاور  لاًابق رد .... ودیًاص  لًایبق زا  رًایازج زا  یًاخرب رد  دًالوم  یداًاصتقا یاهتیلاعف دوکر •
 بذاکو قاچاق یاهتیلاعف
  خًای ،هناخدرس لیبق زا مشق ناتسرهش گرزب ریازج زا یخرب رد یتالیش تاسیسأت نادقف •
 هریزج رد ....و یزاس

 ناتسرهش ریازج زا یخرب رد ییانبریز تازیهجتو تاسیسأت دوبمک •

 مشقو  ابعردنب ریازج زا یخرب رمتسمو مظنم طابترا نادقف •
 1181 ،شخبرون و دورناکسارس روپربکا : بنم

   رد دوًاجوم یاًاه لیسناتپو یرگشدرگ نیب هتفرگ  اجنا لیلحت و هیزجت و هقطنم رد هتفرگ تروص یاه یسررب زا سپ
   ،یعاًامتجا ،یداًاصتقا یاه تخاس ریز هعسوت نیب هطبار لیلحت و یسررب رد هک دش صخشم یرگشدرگ رظن زا هقطنم
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    رد رگًاشدرگ باًاج اًاب  اًاه  تخاًاس ریز نیا شرتسگ نیب یراد ینعم هطبار نارگشدرگ باج رد نآ ریثأت و یگنهرف
    اًاهریغتم نیًاب یراد اًانعم هک تسا نیا رگنایب تسا هدوب Sig=0 هکنیا هب هجوت اب یراد ینعم نیا هک دراد دوجو هقطنم
  ناًایب ار ریز هطبار هک تسا هدوب هقطنم رد ریغتم ود نیا نیب هطبار رگنایب 8 لودج .تسا هدش نایب دصرد 11 حطس رد
 .دراد یم

 هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت اب ییانب ریز یاه صخاش نیب یگتسبمه :8 لودج
 نوسریپ یگتسبمه رگشدرگ بذج یلحم تیریدم
 هقطنم رد دوجوم یاه تخاسریز 1 140

 یراد ینعم - 000

 همانشسرپ دادعت 128 158

 یرگشدرگ هعسوت 340 1

 یراد ینعم 000 -

 همانشسرپ دادعت 128 158

 5181 ،قیقحت یاه هتفای : بنم

  یًاسررب دروم هقطنم رد نارگشدرگ باجرد یلحم تیریدم شقن نیب هطبار شهوژپ هیضرف هب هجوت اب  ود هلحرم رد
 ریغتم ود نیب یراد ینعم هطبار هک داد ناشن یمدرم تارظن زا هدش لیلحت و هیزجت یاه هداد هب هجوت اب هک تفرگ رارق
     هًاطبار رگًاشدرگ باًاج و یتیریدًام شقن نیب هعلاطم دروم هقطنم رد هک دومن ناونع ناوت یمن ینعی تسا هدوب رارقرب
 رارقرب صخاش ود نیا نیب دصرد 51 حطس رد یراد ینعم دهد یم ناشن و هدوب Sig= 0.04 هک یروط هب درادن دوجو
  قباًاطم  ،دًاهد ی ًام ناشن ار یشیازفا دنور هقطنم رد رگشدرگ نازیم تیریدم شقن یهدناماس اب هک یروط هب تسا هدوب

 .دراد یم نایب ار هطبار نیا هک 4 لودج
 هقطنم رد رگشدرگ بذج و یلحم تیریدم نیب یگتسبمه :4 لودج

 نوسریپ یگتسبمه رگشدرگ بذج یلحم تیریدم
 رگشدرگ بذج 1 150

 یراد ینعم - 400

 همانشسرپ دادعت 128 158

 یلحم تیریدم 020 1

 یراد ینعم 400 -

 همانشسرپ دادعت 128 158

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 یرگشدرگ و مشق لالتشا
       هًاب ناًاهج رد یتامدًاخ لغاًاشم هدًاننک داًاجیا یداصتقا یاه تیلاعف نیرتگرزب زا یکی یرگشدرگ یاه تیلاعف هزورما 
    رادروًاخرب هعًاسوت لاًاح رد و   هًاتفای هعًاسوت یاهروشک نایم رد ییالاب رایسب تیمها زا لیلد نیمه هب و دور یم رامش
 .تسا

 فلتخم یاه شخب رد مشق هریزج لالتشا خرن :2 هرامش لودج
 (رفن دادعت) شرازگ دروم لاس رد نیلغاش طسوتم تیلاعف /همانرب مان

 0023 ندعم و تعنص ،دیلوت

 02881 یمومع تامدخ و تراجت

 0000 تالیش و یزرواشک

 00001 نامتخاس و نارمع

 0841 یرگشدرگ و یتحایس

 00038 لک عمج

 ناراکمه و یرداق زا لقن هب 0181 مشق دازآ هقطنم نامزاس : بنم



 33 ...يتسیروتوكا یاه یدنمناوت يبایزرا

  رد .دوًاش ی ًام  یًالحم دارفا و نایموب یارب دزمتسد و دمآرد داجیا ،یلغش یاه تصرف شیازفا ثعاب یرگشدرگ هعسوت
  رد یرگًاشدرگ یاه تخاسریز هعسوت اب هک تسا هدش داجیا یرگشدرگ هطساوب یلغش تصرف 0841 مشق دازآ هقطنم
  و یرداًاق)  دًابای ی ًام    شهاًاک مًاشق یدًاصرد 8/5        یراًاکیب ررًان و هدًاش باًاج راًاک یورًاین زا یداًایز مجح هقطنم
181،ناراکمه  .(17 ص ،0
 اهداهنشیپو یریگ هجیتن
     رد ییالاًاب رایًاسب یدًانمناوت زا هرًایزج نیا هک دهد یم ناشن مشق هریزج مسیروتوکا دروم رد هتفرگ  اجنا یاه یسررب

   یارًاب  زال یاًاه  تخاًاسریز  دوًابن و اه یزیر همانرب رد یهجوت مک لیلد هب هنافساتم اما تسا رادروخرب رگشدرگ باج
  و اًاه یهجوت یب هک ییاج ات میتسه هقطنم رد مسیروتوکا ندوب هدزاب مک دهاش ،هریزج لمحت تیفرظ هعسوت و ناکسا
     و تًاسا هدًاش یرگًاشدرگ زا عوًان نیا هیلع یتادیدهت هب رجنم هریزج یتسیروتوکا یاه هنیمز رد حیحص شزومآ  دع
      رًاگا هًاک ییاًاج اًات درًایگ ی ًام   راًاطخا وکًاسنوی نامزاس زا دشاب یم هنایمرواخ كراپوئژ نیلوا هک مشق هریزج كراپوئژ
  هًاتبلا    .میتًاسه وکًاسنوی نامزاًاس رد یرگشدرگ هدیدپ نیا فاح دهاش دریگن تروص هنیمز نیا رد یحیحص تامادقا
       نًایا تًایوقت رد یًالحم تیریدًام شًاقن ،داد ناًاشن spss یاه هداد زا هدمآ تسد هب جیاتن هک یروطنامه هطبار نیارد
0 یراد ینعم اب و هدوب مهم رایسب اه یدنمناوت  صخشم یرگید نومزآ رد نینچ مه ،دیدرگ نایب نوسریپ نومزآ رد 40
    یارًاب صًاصختم و هدًاید شزومآ یاه یورین دوبمک لماش اه تخاس ریز نیا هک ،بسانم یاه تخاس ریز دوبن هک دش
   هًاطبار تًایقح رد .دنشاب یم تامدخ ندوب یلصف ،یرگشدرگ زور شناد اب ییانشآ  دع ،یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم
   رد هًاک تًاسا sig=000 یراد ینعم حطس هک دیدرگ نایب نوسریپ نومزآ اب یرگشدرگ هعسوت اب اه تخاس ریز نی نیب

  دوًابن و دنا هدوب رااگ ریثأت هقطنم یرگشدرگ هعسوت رد دصرد 11 تروص هب اه تخاس ریز نیا هک دومن دییأت تقیقح
 .دیدرگ نایب لیصفت هب هک تسا هدروآ دوجوب هقطنم یارب ار گرزب لکشم اهنآ
  ،یداًاصتقا ی اًاه  تخاًاس ریز هعسوت نیب هطبار لیلحت و یسررب رد هک دهد یم ناشن قیقحت زا لصاح جیاتن نینچ مه
  اًاب  اًاه  تخاًاس   رًایز نًایا شرتسگ نیب یراد ینعم هطبار هقطنم هب نارگشدرگ باج رد نآ ریثأت و یگنهرف ،یعامتجا

    نارگًاشدرگ باًاج و یًالحم تیریدم شقن نیب یراد ینعم هطبار نینچ مه و .دراد دوجو هقطنم رد رگشدرگ باج
    تروًاص تًاسیروتوکا هًانیمز رد یتبثم تالوحت و رییغت یلحم تیریدم رد رگا هک تسا نیا رب لاد جیاتن .دراد دوجو
   مًاسیروتوکا رد یرااًاگ هیامرس باج یاه هنیمز رد نینچ مه و دوش یرگشدرگ زا عون نیا هب یرتشیب هجوت و دریگ
     هعًاسوت و دًاشر دهاًاش ناوًات ی ًام   مًاسیروتوکا هًانیمز رد هریزج نیا یالاب رایسب لیسناتپ هب هجوت اب دوش هتشادرب  اگ
  ناًایب اتسار نیا رد ریز یاهداهنشیپ تیاهنردو دوزفا هقطنم نیا یاه تسیروتوکا دادعت رب و دش هریزج رد تسروتوکا
 :دیدرگ
  یًاطیحم  تًاسیز لئاسم هب هجوت اب یتسیروتوکا یاه هبذاج رانک رد یهافر و یحیرفت ،یتماقا یاه تخاس ریز هعسوت •
 (نوماریپ طیحم اب یرگشدرگ  متجم یراگزاس)
 یدرگ تعیبط هنیمز رد صصختم نانادرگروت شزومآ •
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   رد مًاشق هرًای   زج كراًاپوئژ هًاب قًالعت  اسحا داجیا و هریزج تسیروتوکا زا لصاح  فانمرد یلحم  درم تکراشم •
 نآ بیرخت زا یریگولج تهج
 هقطنم  وب تسیز و متسیسوکا هب یموب هعماج یزاس هاگآ •
 یرگشدرگ جوا یاه نامز رد نارگشدرگ دادعت لرتنک •
 اه نآ بیرخت زا یریگولج و یتسیروتوکا یاه هبذاج رب تراظن •
 یلحاس یرگشدرگ و مسیروتوفروموئژ هب هژیو هجوت •
 هریزج رد ینامرد یرگشدرگ و یدرگ تعیبط شرتسگ •
 .(0181 ،ناراکمه و ینیما) زاین دروم یرگشدرگ یاه تخاسریز ندناسر یرادرب هرهب هب و  امتا رد  یرست •
 عبانم
 ،ایفارغج شزومآ دشر هلجم ،نارهت ،هعسوت لاح رد و یتعنص ناهج رد رادیاپ هعسوت  وهفم و ینعم ،(4181) ،رغصا ،یبارض ،یرهم ،یناذا

 .ناریا یسرد یاهباتک رشن پاپ تکرش تاراشتنا
 ( مًاشق   هرًایزج :یدروًام هعلاطم) تعیبط رب ینتبم یرگشدرگ یاهراک و بسکرب رثؤم یطیحم یاهدنور ییاسانش (0181) هلالآ ،هداز لابقا

 یمومع شخب-ینیرفآراک تیریدم هتشر .ینیرفآراک هورگ .تیریدم هدکشناد .نارهت هاگشناد
  ةرًایزج" : یدروًام   ةًانومن ییاتًاسور و یرهشرادیاپ ةعسوت رد مسیروتوکا شقن ،(1181) همطاف ،شخبرون و دمحم ،دورناکسارس روپربکا

 .581 هرامش ،اتسور طیحم و نکسم ،"مشق

    زا هدافتًاسا ابمًاشق دازآ هًاقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت دربهار نیودت ،(0181) اضریلع ،یلعریپ و اضردمحم ،یسابع ،یقت دمحم ،ینیما
 ،17 هرامش ،هعسوت دنیارف و تیریدم ،تاوس لدم

   لدًام زا هدافتًاسا اب مشق دازآ هقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت دربهار نیودت .(0181) اضریلع یلعریپ ،اضردمحم یسابع ،یقتدمحم ینیما
 .111-551:(5) 45 ;0181 .1 .تاوس

 نارابسرا رشن :نارهت ،روالد یلع همجرت .یتیبرت  ولع و یسانش ناور رد یبایشزرا و قیقحت یامنهار (1781) نافتسا ،كازیا
 .یگنهرف یاهش هوژپ رتفد :نارهت   .شق هریزج (.5181) یلع ،یشابکولب

  لدًام یانبم رب (رولکلوف) هماع گنهرف یاه لیسناتپ زا هدافتسا اب مشق هریزج یرگشدرگ هعسوت ،(5181) الیل ،یکیب نایدحاو و ابیز ،نونرپ
 . راف جیلخ شیامه ،پیکسنیا

 نارهت ،نیعم تاراشتنا ،رسمار رد مسیروت (1781) یفطصم ،یناث یجالح

 تاقیقحت  ولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،كراخ هریزج مسیروتوکا یاهیدنمناوت یسررب (1181) مظعا ،دونشخ 

 .نارهت ،ییابطابط همالع هاگشناد تاراشتنا ،رادیاپ هعسوت و مسیروت ینابم .(5181) تاداسلا سمش ،یدهاز

 .5181 ،مشق دازآ هقطنم نامزاس

 ایفارغج هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،مشق یتعنص -یراجت دازآ هقطنم هعسوت یاهتیلباق و اهتیدودحم یسررب ؛(1781) لوسرلادبع ،یلبنس

 .0181 رفس هیرشن ،تسین یدرگتعیبط اهنت مسیروتوکا ؛(0181) دازهب ،هدنهاش

 .ناردنزام هاگشناد تاراشتنا ،ناردنزام ،ییالکیداق یدالوا رفعج همجرت ،((یدرگ تعیبط رب یا همدقم)) ،(5181) .د .یا ،لنف 

 .یمالسا بالقنا نکسم داینب تاراشتنا ،لوا پاچ ،نارهت ،ییاتسور یرگشدرگ یاه هزوح یدبلاک یزیر همانرب (1181) جریا ،یمساق

 .هام ید ،1 هرامش ،اجک همانهام (5) یدرگناهج تعنص اب ییانشآ ؛(8181) لیعامسا ،یرداق

 هعلاطم) دازآ قطانم هعسوت یاه همانرب و اهتسایس رد یرگشدرگ هاگیاج ؛(0181) ،اریمس ،یجورب و ضرلادبع ،دار یجرف ،لیعامسا ،یرداق
 .0181 ،لوا هرامش ،لوا لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف ،(مشق :یدروم



 13 ...يتسیروتوكا یاه یدنمناوت يبایزرا

  رد یدرگناًاهج هعسوت یاه همانرب و اه تسایس یسررب رانیمیس .لاغتشا و یدرگناهج ،(5181) لیلج ،یچنوتوت و اضر دیمح ،هداز یریصن
 .یدرگناهج و یدرگناریا نامزاس :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج
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