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  هجوت اب رادیاپ هعسوت رد يلحم عماوج شقن يسررب
 مشق کراپوئژ یاه تيلباق هب
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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یملع تایه وضع

 1فوئر یئاسراپ اسیرپ

 ناریا ،مشق ،مشق یلاع شزومآ هسسوم ،یدرگناهج تیریدم دشرا یسانشراک یوجشناد
 

 هديکچ
 ،يداصتقا ياه هنيمز رد هبناج همه يتفرشيپ و دشر رادياپ هعسوت هك  نيا هب هجوت اب و دراد رادياپ هعسوت رد هشير رادياپ يرگشدرگ    
   ياهروتشك رد صوتصخ   هتب ،اته هنيمز نيا رد دناوت يم يرگشدرگ هك يشقن ليلد هب و دوش يم بوسحم يسايس و يگنهرف ،يعامتجا
 شيازفا رب رتشيب ديكأت اب رادياپ هعسوت هشيدنا روهر .تسا تيمها زئاح رادياپ يرگشدرگ هب هجوت ترورض ،ديامن ایيا هعسوت لاحرد
 رد     .درتك ليهتست ار رادتياپ يرگتشدرگ هعسوت تمس هب تكرح ،تيريدم و يزير همانرب رد ياب هب نيياپ شرگن و يلحم هعماج شقن
 تهج نيا زا تسا هدش هراشا ددرگ يم رادياپ هعسوت ثعاب هك يلحم عماوج يزاسدنمناوت رد يرگشدرگ هعسوت ريثأت هب شهوژپ نيا
 يليلحت يیيصوت ياه شهوژپ هلمج زا قيقحت نيا .ميا هدومن باختنا يتاعلاطم هنومن ناونع هب ار مشق هريزج كراپوئژ ياه تياسوئژ
        يتياور تتسا هدتش ماتجنا يجنتس رتظن و همانتشسرپ زا ه دایتتسا و هبحاتصم و يناديم هعلاطم و هدهاشم اب يشياميپ هويش هب هك دشاب يم
 –  يتسجرك  لودتج زا  ،هتنومن  متجح نييعت تهج .دش دييأت خابنورك يایلآ هبساحم اب نآ يياياپ و ديتاسا رظن زا هدایتسا اب همانشسرپ
 SPSS رازفا مرن رد يليلحت ياه هرامآ زا هدایتسا اب هدش يروآ عمج تاعالطا .دمآ تسدب رین 99 هنومن دادعت و دش هدایتسا ناگروم
 زا   .دراد دوتجو رادتياپ هعسوت و يلحم عماوج يدنمناوت نايم يرادانعم طابترا هك دهد يم ناشن قيقحت ياه هتفاي .دش ليلحت و هيزجت
 رد   هتعماج هتب  قتلعت   تح و رورغ  ح شيازفا تهج يشزيگنا و يتاغيلبت ياه همانرب هعسوت هب داهنشيپ ،شهوژپ نيا ياه هتفاي قيرط
    زا هتتفرگرب هتلاقم نتيا  .دوتش يم هقطنم مدرم اب فلتخم ياه هسلج و اه تسشن قيرط زا يرگشدرگ شزومآ هب نينچمه و نانكاس نيب
 .دشاب يم 98 ناتسبات رد مشق كراپوئژ ياه تيلباق هب هجوت اب رادياپ هعسوت رد يلحم عماوج شقن يسررب ناونع اب همان ناياپ
 
 رادیاپ یرگشدرگ ،کراپوئژ ،رادیاپ هعسوت ،يلحم هعماج ،یزاسدنمناوت :یديلك تاملك
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    هًاب ور و قًانوررپ یداًاصتقا ی هدیدپ نیموس ،تعنص نیا ،تسا هدش هتخانش ایوپ یتعنص ناونع هب یرگشدرگ هزورما
  یتعنًاص یرگشدرگ .تسا هدرک بلج دوخ هب ار اهروشک زا یرایسب هجوت ،یزاسوردوخ و تفن  یانص زا سپ هعسوت
       تًاسا یًاگنهرف و یعاًامتجا ،یداًاصتقا رثؤًام لًاماوع و لئاسم زا یفاک تخانش و یهاگآ دنمزاین نآ هعسوت هک تسا
 .(1181،ناراکمه و یدابآ یگنز)
 هعسوت لابند هب و یرگشدرگ تعنص ی هعسوت رد یمهم رایسب شقن یموب و یلحم  ماوج تفگ ناوت یم اتسار نیا رد
 .دنراد رادیاپ ی هعسوت رد یمیظع شقن ،یرگشدرگ تعنص
        ،نازًایر هًامانرب رًاظن قًابط و هدوًاب یًاساسا زًاکرمتمریغ یریگ میمصت دنور لیهست یارب یلحم هعماج یتکراشم شقن
    هًاچراپکی تًایلباق و یداًاصتقا -یعامتجا  اظن درکراک كرد هب یگتسب یلحم یاه نامزاس و هعماج تکراشم تیقفوم
   رًاب یًانتبم تیریدم تفایهر بلاق رد مهم نیا هک دراد یلحم حطس رد یعمج و یدرف تروص هب یناسنا رصانع ندرک
      اًاجنا  درًام یدًانم هرًاهب و  درم یارب یا هعسوت یاه همانرب همه تفایهر نیا یانبم رب .تسا نییبت لباق یلحم هعماج
 ی اًاه  شًاقن زا .(1181  ،ینیًاسح هللا جرف و روپدیشر) تسا  درم یارب و  درم اب هعسوت نوناک هک یا هنوگ هب ؛دریگ یم
  ندروآ مهارًاف ،یریگ میمصت دنیارف داجیا هب ناوت یم دنک یم افیا یلحم هعماج رب ینتبم یداینب یاه نامزاس هک یفلتخم
         یارًاب یلاًاناک ناوًانع هًاب و دًانراد یناًاسر تمدًاخ و هًاعماج  یاًاه ی دًانمناوت قیوشت ،یداصتقا تیعضو دوبهب ،اضعا
      ورًاملق ،یلًاسوم نوًاچمه یناًاگرزب هاگدًاید هب هجوت اب .دنشاب یم یرورض شقن کی یاراد یلحم هعماج یهدنامزاس
  لًاخاد یعقاو طباور یانبم رب .دراد دوجو نآ رد یرادیاپ هب یسرتسد ناکما هک تسا یا هدودحم نیرتهب  الومعم یلحم
 نی رًات بسانم هشیمه هن اما تاقوا بلغا تسا نکمم یلحم  ماوج ،یزاس میمصت یارب اهنآ شناد و یمدرم یاه هورگ
 .(1005،سنیود) دنشاب ییاتسور رادیاپ هعسوت دنیآرف تیریدم یارب دحاو
 :دنشاب هتشاد تکراشم یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب رد دیاب ریز لیالد هب یلحم  ماوج
  یرگًاشدرگ زا هک دنتسه یدارفا نیرت کیدزن-5 دوش یم راگزاس تارییغت اب هنوگچ هقطنم هک نیا زا یخیرات شناد -1
  یارًاب یا هژیو  فانم یلحم  ماوج تکراشم .دنشاب یم یرگشدرگ لوصحم کفنیال یلصا یارجا زا-8 .دنریاپ یم ریثأت
  نًایا -1:زا  دًانترابع  فانم نیا .دیآ یم باسح هب رادیاپ یرگشدرگ ققحت یاتسار رد رثؤم یماگ و دراد لابند هب هعماج
  هًاعماج -5. ددرًاگ ی ًام ینامزاس یاه هکبش رد اه نآ روضح شیازفا و یلحم  درم نتفای هاگیاج و  اقم هب رجنم تیکلام
  یاهراتخاًاس  اًای و  یعاًامتجا ی اًاه  هکبًاش  قًایرط زا ار  یًالحم یرگشدرگ تیریدم و لرتنک هک دزاس یم اناوت ار یلحم
  هًاب  رًاجنم  دوًاخ  راًاک و بسک تیکلام زا یتخانش ناور تیاضر-8.دنریگ تسد رد ناریگ میمصت ناونع هب صصختم
  هًاب  رًاجنم  یگداوناًاخ  تًایکلام -4. ددرًاگ ی ًام  هنالوئًاسم  یتیریدًام و ندرک راک رتهب یارب درف تردق و شالت شیازفا
 و  یلپراًاش) ددرگ یم دنشاب راکیب هک یدارفا یلک روط هب و هداوناخ یاضعا ،نانز ،ناوجون ای ریپ ،ناوتان دارفا  ادختسا
 .(5005،رفلت
 .دشاب یم كراپوئژراوج رد یلحم  ماوج دشاب هتشاد شقن دناوت یم رادیاپ ی هعسوت رد هک یلحم  ماوج زا یکی
 ،یداصتقا فادها یگنهامه و قیفلت دنمزاین یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت ،یدرگناهج یناهج نامزاس فیرعت هب هجوت اب
  ناًامهیم نارگشدرگ ،نابزیم هعماج تدم زارد  فانم نیمأت نمضتم رما نیا .تسا یگنهرف و یعامتجا ،یطیحم تسیز
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  یتیلاًاعف   ًاقاو رد  یرگًاشدرگ تیریدم و یزیر همانرب ،رظن نیا زا .تسا یگنهرف ثاریم و یعیبط  بانم زا تظافح و
  یرگًاشدرگ هک دسر یم رظن هب دراد زاین طبترم فلتخم یاه یشخب یگنهامه و  ماج یدرکیور هب هک تسا یشخبارف
  تعنًاص و اه ترفاسم ،اهنآ تنوکس لحم و  درم ،یرگشدرگ نایم هناگ هس ی هطبار ی هجیتن یتسیروت قطانم رد رادیاپ
 ی  هعًاسوت رد  یًامهم  شًاقن هک روشک قطانم زا یکی .(8181،ناراکمه و روپ یداه زا لقن هب نیل) دشاب یم یرگشدرگ
 .(4181 ،یراسمرگ) دشاب یم مشق كراپوئژ ،دراد یرگشدرگ تعنص
 رد اهکراپوئژ و تغارف تاقوا ندناراگ یاه هاگجرفت هلمج زا یجرفت یاه حرط یارجا هزورما دهد یم ناشن اه یسررب
  شهوژًاپ  نًایا  نیارباًانب . دنًاشاب یم رادروخرب یدایز تیمها زا ،دنا هدش اریاپ ار یتعنص و یرهش ندمت هک یطاقن  امت
   ًاماوج و  نیلوئًاسم و  نارگًاشدرگ  هًاب  هًاطخ  نًایا رادیاپ ی هعسوت و یرگشدرگ ی هنیمز رد یدایز یاه کمک دناوت یم
 ی اًاه  شهوژًاپ هکنیا هب هجوت اب ،رگید یفرط زا ،تسا رادروخرب یدایز ترورض و تیمها زا هجیتن رد دنکب نآ یلحم
  هًانیمز  نًایا رد  ثًاحب  هًاب  شهوژًاپ  نًایا رد هک دشاب یم یرورض و  زال نیاربانب ،تسا هدش  اجنا هنیمز نیا رد یکدنا
 .میزادرپب
 .دشاب هتشاد دناوت یم رادیاپ ی هعسوت رد یگرزب شقن هک درب  ان مشق كراپوئژ زا ناوت یم نایم نیا رد
  هًاک   .دیًاسر اًاه كراپوئژ یناهج هکبش تبث هب 1005 لاس رد هک تسا هنایمرواخ كراپ وئژ اهنت و نیلوا مشق كراپوئژ
      ،یًافطل و یرًاظتنم) تًاسا رادروًاخرب یرتالاًاب تیمها زا  راف جیلخ کیژتارتسا ی هقطنم رد ندش  قاو ی هطساو هب
1181). 
   یزاًاسدنمناوت ثًاعاب هک یرگشدرگ هعسوت زاار راظتنا دروم جیاتن هک تسا تیمها اب تهج نآ زا نییعت فادها نییعت
   رًاه دًاننامه :دراد رثا هعسوت رب یرگشدرگ تیلاعف .دنک یم نایب ار ددرگ یم رادیاپ هعسوت هب تیاهن رد و یلحم  ماوج
   و دًاهد رًاییغت ار نآ تیهام هکنآ نودب یعیبط یاهزادنا مشچ زا .دنک یم داجیا لاغتشا و دمآرد  بنم ،یتارداص تیلاعف
  یارًاب ار  اًاضاقت .د    ًایامن یرادرًاب هرًاهب دًانک لمح رگید قطانم هب ار اهنآ ای و دنک تارییغت شوختسد اهنآ هیلوا داوم ای

 .دهد ءاقترا دنراد رتشیب راک یورین هب زاین هک ییاهتیلاعف و یتنس یاهرنه و  یانص
   اًاسحا ،یی ازدًامآرد    ،لاغتًاشا داًاجیا ظاًاحل هب یلحم  ماوج یزاس دنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت هب هجوت ترورض
  .دًاشاب ی ًام  تًایمها زئا    ًاح تاعوًاضوم یرادًایاپ و  درًام یگدنز تیفیک ءاقترا ،یداصتقا یاه تخاسریز دوبهب ،رورغ
   اًایآ ؟ددرًاگ ی ًام    یًالحم  ًاماوج یزاًاسدنمناوت ثعاب یرگشدرگ هعسوت ایآ :دوش یم حرطم نینچ قیقحت نیا یاهلاوس
 ؟ددرگ یم رادیاپ هعسوت ثعاب یلحم  ماوج یزاسدنمناوت
 یرظن ینابم 2-2

 رادیاپ هعسوت 2-2-1
  نیًاتال رد .(1181   ،دًایمع) تًاسا هدش دای یندنام و  اوداب یانعم هب ،تغل رد یرادیاپ زا ،یسراف تغل یاه گنهرف رد
      هًاگن هدًانز ،تًایامح یًانعم هًاب «Sustain» هک تسا «Sustainable» ،یرادیاپ هژاو اب طبترم تارابع و یوغل هشیر زین
   یًانعم هًاب «Sustainable»  لًاک رد و تسا یگدنز یرادیاپ دنیآرف ینعم هب «Sustenance» و رمتسم نداد همادا ،نتشاد
   وادًات هب هجیتن رد و هدش یگدنز نیمأت و هیاغت و شمارآ ثعاب و دنک یم فیصوت ار یزیچ هک تسا یتفص ،یرادیاپ
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 یناسنا  ماوج ظفح ،رادیاپ هعسوت فده هک دسر یم رظن هب فیراعت نیا زا .ددرگ یم رجنم نآ ندرک ینالوط و یگدنز
 .دربن نیب زا ار یتسیز طیحم یگدنز نابیتشپ یا هیاپ یاه متسیس هک تسا هعسوت یعون قیرط زا
 زا .درادزاب ناشیاهزاین نیمأت زا ار هدنیآ یاه لسن هکنیا نودب دنک هدروآرب ار لاح یاهزاین هک دشاب یم رادیاپ یا هعسوت
  لوًاصحم  کًافنیال و  یلًاصا  یازًاجا زا و دریاپ یم ریثأت یرگشدرگ زا هک تسا یشخب نیلوا یلحم هعماج هک ییاجنآ
  رًاثکا  روًاحم ،نآ  یاًاه  تًایفرظ تخاس و یلحم هعماج تکراشم ،یرادیاپ تمس هب تکرح اب اال ،دشاب یم یرگشدرگ
  دوًاخ  یاًاهزاین روشک کی  درم نآ یط هک تسا یدنیآرف ،رادیاپ هعسوت نینچمه ،دریگ یم رارق یرگشدرگ یاه همانرب
 ،دراد  قًالعت  هدًانیآ ی اًاه لسن هب هک یعبانم زا هک نآ نودب ،دنشخب یم اقترا ار دوخ یگدنز حطس و دننک یم هدروآرب ار
 (0181 ،شناراکمه و ینجورب  اغرض) دننک فرصم
 رادیاپ هعسوت یلصا یاهروحم 2-2-2
  دًایکأت « متًاسیسوکا و  درم» هناگود روحم یور رب رادیاپ هعسوت هک تفرگ هجیتن ناوت یم هدش نایب فیراعت هب هجوت اب
 ؛(5181 ،یفجن و یدهاز) دنک هجوت یساسا عوضوم ود هب دیاب نیاربانب و دراد
 )ارگ ناسنا هاگدید) ناسنا یگدنز تیفیک ندیشخب دوبهب 5-5-5-1
 (ارگ تعیبط هاگدید) نیمز هرک عونت و تسیز تیلباق ندرک ظفح 5-5-5-5
 رادیاپ هعسوت لوصا 2-2-8
 :(Holden, 1005) دشاب یم حرطم رادیاپ هعسوت یارب یلک لصا راهچ
 (Futurity) یرگن هدنیآ-1
 (Environment) تسیز طیحم-5
 (Equity) ندوب هنالداع-8
 (Participation) تکراشم-4
 رادیاپ هعسوت داعبا 2-2-4
 :زا دنترابع رادیاپ هعسوت رد یلصا دعب هس
 .(یتخانش  وب) یطیحم -8 یعامتجا -5 یداصتقا-1
 رادیاپ هعسوت فادها 2-2-1
 یعامتجا فادها 8-5-5-5 - یداصتقا فادها 5-5-5-5 -یطیحم فادها 5-5-5-1
 رادیاپ یرگشدرگ 5-5-7
 ی اًاه   لًاسن نیًانچمه و نارگشدرگ ینونک یاهزاین و دنک یم لابند ار هچراپکی و رگن لک یدرکیور ،رادیاپ یرگشدرگ
    شجنًاس لاًابند هًاب ؛ دزاًاس ی  ًام رارًاقرب لداعت یگنهرف-یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم داعبا نیب و دهد یم خساپ ار یتآ
 (.5181 ،یدهاز) تسا یگنهرف-یعامتجا تیلوبقم و یداصتقا یجنس ناکما ،یکیژولوکا لمحت تیفرظ
 نآ رد مدرم هاگیاج و یرگشدرگ رادیاپ هعسوت 2-2-3
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  قًایفلت ،یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت زاین شیپ ،تسا هدش هئارا یدرگناهج یناهج نامزاس طسوت هک یفیرعت هب هجوت اب
      تدًام زارد  فاًانم نیمأًات نمًاضتم رًاما نیا .تسا یگنهرف و یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یداصتقا فادها یگنهامه و
   و یزًایر هًامانرب     ،رًاظن نًایا زا .تًاسا یًاگنهرف ثاریم و یعیبط  بانم زا تظافح و نامهیم نارگشدرگ ،نابزیم هعماج
 زاین طبترم فلتخم یاه شخب یگنهامه و  ماج یدرکیور هب هک تسا یشخبارف یتیلاعف  قاو رد یرگشدرگ تیریدم
      یداًاصتقا دًاشر شیازًافا و نارگًاشدرگ تیاًاضر ،یگنهرف تارطخ شهاک تمس هب رادیاپ یرگشدرگ ، قاو رد .دراد
 شیارگ هقطنم رد یطیحم تسیز یاه ترورض و یرگشدرگ دشر تیفرظ نیب لداعت ظفح و ینالوط نامز تدم یارب
 .(Woodhouse, 1005) دراد
   تخانًاش هًاب کمک ،هدنیآ رد  بانم یرو هرهب و ءایحا یارب یعیبط قطانم یاه تیفرظ یریگراکب رد رادیاپ یرگشدرگ
 زا ی   ًالحم  درًام هًانالداع مهس نتفریاپ ،یرگشدرگ هبرجت بسک یارب یلحم  درم یگدنز یاه هویش و  وسر و بادآ
 شقن زا یهاگآ و كرد هب دناوت یم روما نیا .دراد دربراک یلحم  درم هزیگنا و قایتشا ندرب الاب و یرگشدرگ یاهدوس
     ،ییاًایفارغج تلادًاع و یعیزوًات تلادًاع داجیا نمض و دنک کمک داصتقا و طیحم رتسب هعسوت و دشر رد یرگشدرگ
1 ،نایباهش) دشخب دوبهب ار نابزیم  ماوج یگدنز تیفیک 018.) 
 رادیاپ هعسوت رد یلحم عماوج تکراشم عاونا 2-2-3
 عون هس هب میناوت یم رادیاپ هعسوت رد یلحم  ماوج تکراشم عوضوم اب هطبار رد دوجوم هعلاطم و اه یسررب  اسا رب
 :(Dwyer, et al. 1005) مینک هراشا تکراشم
 یچیپرام تکراشم-1
 یریگ میمصت یاهدنیآرف رد تکراشم-5
 هعسوت یاه تصرف زا نتسج دوس ای هعسوت  فانم رد ندش میهس-8
 یچیپرام تکراشم 2-2-3-1
   ییاًاناوت و یگداًامآ زا ،دنا میهس نآ  فانم رد هک ییاه تیلاعف رد تکراشم یارب  درم هک تسا نآ زا یکاح هیضرف نیا
 .(Dwyer, et al. 1005) دبای یم شیازفا یریگ میمصت رد تکراشم اب اهنآ تیفرظ و هقالع و دنرادروخرب یرتشیب

 یزیر همانرب یاهدنیآرف و یریگ میمصت رد ندش میهس اب تکراشم 2-2-3-2
     لداًاعت ،یرادًایاپ یاًاقترا یارًاب یشور زا تسا ترابع یریگ میمصت رد ندش میهس اب تکراشم ،یرگشدرگ هنیمز رد
     نتًاشاد ،ناًاکم زا یًاکرد نتًاشا د زا ناًانیمطا ،یرگشدرگ دصاقم هبناج همه یزیر همانرب ،یعامتجا و یداصتقا هعسوت
 .Dwyer, et al)  ناًاعفنیذ زا تخانش شیازفا و یمومع یاه شزرا هعسوت ،هدیچیپ یاه تیعقوم زا رثؤم  یرس یبایزرا

1005.) 
  فانم رد ندش میهس اب تکراشم 5-5-1-8
  یتعنًاص یاه تراهم و یمومع یاه ییاراد ،یلحم گنهرف یرادیاپ هب  فانم رد ندش میهس اب تکراشم ،یرگشدرگ رد
 .دنک یم کمک
 رادیاپ هعسوت رد نآ شقن و یرگشدرگ هبذاج کی ناونع هب كراپوئژ یفرعم 5-5-01



 1313 ناتسبات ،موس هرامش ،مراهچ لاس ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ همانلصف 233

         زا دًایاب  درًام تفرًاشیپ و هاًافر هار رد نآ زا لًاصاح دًامآرد زا هدافتًاسا و روًاشک یدادادخ  بانم زا یرادرب هرهب رد
  هًانیزه هب زاین هک تسا رت بسانم ییاه هار روشک یایوپ داصتقا و رادیاپ هعسوت تهج رد .دومن هنیهب هدافتسا اه تصرف
    اًاع روًاط هب یرگشدرگ هعسوت ،اه هار نیرت بسانم زا یکی .دشاب هتشادن هدنیآ یاه لسن هب قلعتم یاه هیامرس زا ندرک
   شوًاخ) دوًامن دهاوخ روشک بیصن یراشرس دمآرد هجیتن رد هک دشاب یم صاخ روط هب مسیروتوئژ و مسیروتوکا و
 (.1181 ،راتفر
 مشق كراپوئژ یاه تیاسوئژ
 (تسا حاورا راگ لحم هک یا هرد) هداتفا هراتس هرد 5-5-5-1-51
   رًاب یًانبم یاهرواب .تسا هدش  قاو (تسا هرهش یکاپ هب هک ییاتسور نامه) فلخ هکرب یاتسور یکیدزن رد هرد نیا
 نیا زادنا مشچ ندوب فراعتمان نآ یلصا لیلد هک دراد دوجو اوه یکیرات  اگنه رد و هرد نیا رد حاورا و هنجا دوجو
 .تسا هرد نایم رد داب شزو یادص نینچمه و بش رد هژیو هب هرد
 هوک هاچ هگنت 5-5-5-51
 ار یا  هدًاننی    ب رًاه مًاشچ هًاک .دراد رارًاق یقرش یوهاچ یاتسور یبرغ بونج رد و مشق رهش یرتمولیک 51 هلصاف رد
 (.5181 ،یفطل و یرظتنم) دنک یم هریخ
 سیدنت هرد 21-8-2-2
 (.5181 ،یفطل و یرظتنم) دراد رارق لبط یاتسور یبرغ بونج رد و یرتمولیک 57 هلصاف رد هرد نیا

 هوکاروکروک 2-2-4-21
 (.5181 ،یفطل و یرظتنم) دراد رارق نادهایگ یاتسور ترواجم رد هوکاروکروک
 یکمن دبنگ 2-2-1-21
   رهًاش یرتموًالیک 001  هلًاصاف رد هک دشاب یم مشق كراپوئژ یرگشدرگ یملع یاه هبذاج زا رگید یکی نادکمن تیاس
 (.5181 ،یفطل و یرظتنم) دراد رارق مشق
 یلاع هگنت 2-2-0-21
 .تسا هدش  قاو یقرش یوهاچ یاتسور بونج رد هریزج یبرغ شخب رد یلاع هگنت
 روش هرد 2-2-2-21
 .تسا هدش  قاو یکمن دبنگ یکیدزن رد هریزج یبونج شخب رد تیاسوئژ نیا

 مشق ماب 2-2-3-21
     تًافای هًایلوا یاهناًاسنا هًاب طوبرم یگنس یاهرازبا تسد یدادعت مشق  اب هقطنم زا ریخا یسانش ناتساب یاه یسررب رد
  ناوًات ی ًام ار یریظن یب زادنا مشچ و تسا هریزج دنلب شخب نیرت هدرتسگ هک ارچ دنا هدیمان مشق  اب ار تالف نیا .دش
 دومن هدهاشم نآ زارف زا

 

 نیشیپ یاه شهوژپ 2-8
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    دًانه رادًایاپ هعًاسوت رد تیلباق کی ناونع هب ار هتفرشیپ تاطابترا و تاعالطا یروانف دوخ شهوژپ رد ،(5105) لوب
  ار دًایدج یاه تصرف هک یلاح رد ،دوش یم یژرنا فرصم نتفر الاب ببس تاعالطا یروانف دشر .تسا هدومن دادملق
 .دنک یم نیمأت ام ی هرمزور یگدنز یطیحم تسیز تارثا شهاک یارب زین
      یًاسررب ار ار یًابرغ ناًاکلاب رد رادًایاپ هعًاسوت تهج یزیر همانرب ،دوخ شهوژپ رد ،(4105) کیوکیز و کیونیتولیم
   و بًاسانم درًاکیور دقاف مه زونه دنچ ره ،یلخاد رادیاپ ی هعسوت یزیر همانرب هک دنک یم لالدتسا هلاقم نیا .دنا هدومن
      رد و هدوًاب یرًایگیپ لاًاح رد یًالخاد تاًاماقم طسوت یلو ،دشاب یم ییارجا و ینامزاس یاه تیفرظ رد ییاسران یاراد
 .تفای تسد یبولطم جیاتن هب ناوت یم هچایرد نیا هزوح فلتخم  ماوج یراکمه تروص
  نیًاب ی هطبار تسا هدرک یسررب ار ناتسهل رد رادیاپ هعسوت هار رس رب یتموکح  ناوم ،دوخ شهوژپ رد ،(1005) لبس
 .دهد شیازفا ار رادیاپ هعسوت یاه حرط دناوت یم یدایز دح ات یلحم  ماوج و تلود
     رد نآ شًاقن و ییاتًاسور یرگًاشدرگ یتکراًاشم تیریدم یسررب هب دوخ شهوژپ رد ،(4181) ناراکمه و روپ یداه
   نارًامع و هعًاسوت ی اًاه   هًامانرب زا ددًاعتم  یاًاه یبایزرا هک دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه هتفای .دنا هتخادرپ رادیاپ هعسوت
        هعًاسوت یزًایر هًامانرب رد ناییاتًاسور تکراًاشم نتفرًاگ هدًایدان و یرهش هعسوت یاتسار رد هتساوخان ناریا ییاتسور
      یزًایر هًامانرب هًاب نارًاگید زا رًاتهب    هًاک دًانراد ار ییاًاناوت نیا ییاتسور  درم ،نیا دوجو اب ،دنا هدرک تکرح ییاتسور
 .دنزادرپب
  .دًانا  هًاتخادرپ یلحم رادیاپ هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب هب دوخ شهوژپ رد ،(8181) ناراکمه و داژندحا
   یًالحم رادًایاپ هعسوت و یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم نایم رادانعم و تبثم هطبار هک تسا هدوب نیا رگنایب شهوژپ جیاتن
 .تسا

          یرگًاشدرگ رادًایاپ هعًاسوت یارًاب یًالحم هًاعماج تًایفرظ یباًایزرا هًاب دوخ شهوژپ رد ،(5181) ناراکمه و ییایض
  شًاخب رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب لین تهج بسانم رتسب داجیا و یزاس تیفرظ هک هدش هتفرگ هجیتن .دنا هتخادرپ
 .تسا یرورض نآ نوماریپ یلحم  ماوج و داگراساپ

    رادًایاپ هعًاسوت هًاب یبایتسد یارب یلحم هعماج تکراشم شقن ،دوخ شهوژپ رد ،(0181) ناراکمه و ینجورب  اغرض
  یاًاه  یًاگژی       و هًاب هًاجوت اًاب ،شهوژًاپ جیاًاتن  اًاسا رًاب .دنا هدرک یسررب ار هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرگشدرگ
  تًاهج    یروزیلاًاتاک ناوًانع هًاب  دًاناوت یم یرگشدرگ عون نیا ،یلحم هعماج یزاسدنمناوت رد روحم هعماج یرگشدرگ
 .دیامن افیا یراکنا لباق ریغ شقن ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد صوصخ هب ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هب یبایتسد
   رادًایاپ هعًاسوت داعبا رب یرگشدرگ شرتسگ تاریثأت شجنس یسررب هب دوخ شهوژپ رد ،(0181) ناراکمه و روپربکا
  و یعاًامتجا ی اًاه     هًابنج یًاخرب رد ،یداًاصتقا تًابثم  امومع تارثا مغریلع هک تسا نآ زا یکاح یاه هتفای .دنا هتخادرپ
 .دنک یم کمک هقطنم یرهش یرادیاپان هب نوگانوگ لاکشا هب هک هدوب یفنم یاهدمایپ یطیحم تسیز یاه هبنج بلغا

                                                                                                                یسانش شور 2-8
 یروآ   ًامج  طبترًام   باًانم زا  زال  تاًاعالطا یا هناخباتک هعلاطم اب ادتبا هک تفگ ناوت یم قیقحت لحارم  اجنا تهج زا
  یزاًاس  دًانمناوت و  تکراًاشم  ،رادًایاپ  هعًاسوت عوضوم اب طبترم تایبدا رب یرورم و  بانم یروآ  مج لماش هک دیدرگ
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  شًاسرپ زا  هدافتًاسا  اًاب یشیامیپ شور هب ،همادا رد .دوب قیقحت یرظن بوچراچ نییعت و قیقحت هنیشیپ ،نابزیم هعماج
  تًاسدب زا  سًاپ . دًاشاب ی ًام  هتخاًاس  قًاقحم همان شسرپ یریگ هزادنا رازبا .میدروآ تسد هب ار رظن دروم یاه هداد همان
 ، یرًایگ  هًاجیتن هب تیاهن رد و میدرک لیلحت و هیزجت ار اه هداد یرامآ یاه شور زا هدافتسا اب زاین دروم یاه هداد ندروآ
 یرگشدرگ و یداصتقا ناسانشراک شهوژپ یرامآ هعماج و میتخادرپ همان نایاپ ییاهن شرازگ نیودت ،تاداهنشیپ هئارا
   ،شهوژًاپ نًایا رد یریگ هنومن شور .دیسر یم رفن 001 هب اهنآ دادعت هک دندوب یلحم  ماوج ناگبخن و مشق ناتسرهش
 01  هًانومن  دادًاعت و  دًاش هدافتسا ناگروم – یسجرک لودج زا ،هنومن مجح نییعت تهج .دوب  رتسد رد یریگ هنومن
 .دمآ تسدب رفن

 قیقحت ورملق 1-8

  هرًایزج رد 51   دادرًاخ اًات 41 هام ید زا مشق كراپوئژ تیلباق هب هجوت اب رادیاپ هعسوت رد یلحم  ماوج شقن یسررب
  کًایدزن یا هدرتسگ اب ،یلصا نیمزرس لحاوس تازاوم هب زمره هگنت رد  قاو ،دراد نیفلد کی نوچمه یلکش هک ،مشق
  هًاک   راًاف  جیًالخ  هرًایزج  نیرًاتگرزب اهنت هن رتمولیک 11 طسوتم ضرع و ازارد رتمولیک 041 - برم رتمولیک 0051 هب
  نیرًاحب و  روپاگنًاس  نوًاچ  ییاهروًاشک ربارب 5.5 زین و دراد ناهج لقتسم روشک 55 زا رتمک ای لداعم ،رتشیب یتحاسم
 .دشاب یم اهتیاسوئژ راوج رد یلحم  ماوج و مشق كراپوئژ یاه تیاسوئژ یناکم ظاحل زا یتاعلاطم ورملق .تسا
 اراد ار یا  هژًایو  زادًانا  مًاشچ و  درًافب رصحنم و صاخ یامیس کیره هک دشاب یم یلصا تیاس تشه یاراد كراپوئژ
 و بالود  ،نادًاکمن  ،روًاش هرد  ،اًاه سی دًانت هرد  ،یلاًاع  هًاگنت  ،هداًاتفا  هراتًاس هرد ،هوکهاچ هگنت زا دنترابع هک دشاب یم
 و  رًاکب  تًاعیبط  نًایا زا  اًات  دًاهد ی ًام نارگشدرگ هب ار یریظن یب و هژیو رایسب هبرجت اهتیاس نیا زا دیدزاب .هوکاروکوک
  یوهاًاچ :مشق هریزج رد اه تیاسوئژ هب کیدزن یلحم  ماوج .دنوش انشآ نآ یاهشزرا اب و دنربب تال هدروخن تسد
 یناک ،بالود ،نادهایگ ،خلس ،فلخ هکرب ،یقرش
    هًاس لماًاش همانًاشسرپ نیا .تفرگ تروص هتخاس ققحم همانشسرپ زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد تاعالطا یروآ  مج
  هیًاضرف هب طوبرم لاؤس 01 ، ود شخب رد .دریگ یم رارق لاؤس دروم کیفارگومد تاعالطا لوا شخب رد .تسا شخب
   دًانمناوت) شهوژًاپ  ود هیضرف هب طوبرم  وس شخب و دراد دوجو (یزاس دنمناوت و یرگشدرگ هعسوت) شهوژپ لوا
      رًاظن زا هدافتًاسا اًاب همانًاشسرپ یًایاور . دًاشاب یم لاؤس 01 لماش (رادیاپ هعسوت و یداصتقا هافر ،یلحم  ماوج یزاس
  لداًاع   م همانًاشسرپ نًایا راًابنورک یافلآ .دش دییأت رابنورک یافلآ هبساحم اب نآ ییایاپ و تفرگ رارق دییأت دروم دیتاسا
       الماًاک) ترًاکیل  اًایقم  اًاسا رًاب همانشسرپ نیا تالاؤس هب ییوگ خساپ .دشاب یم لوبق دروم هک دمآ تسد هب 17/0
  زا لًاصاح ی اًاه   هداد لًایلحت و هًایزجت و تفرگ  اجنا (5؛مقفاوم  الماک ؛4،مقفاوم ؛8، رادن یرظن ؛5،مفلاخم ؛1،مفلاخم
 دش  اجنا SPSS یاهرازفا  رن یریگ راک هب اب همانشسرپ
 یطابنتسا رامآ

 اه هداد عیزوت یسررب -4-1
 (تسا لامرن اهریغتم  یزوت) درادن دوجو لامرن  یزوت اب اهریغتم  یزوت نیب یرادانعم توافت :H0 ضرف
 (تسین لامرن اهریغتم  یزوت) دراد دوجو لامرن  یزوت اب اهریغتم  یزوت نیب یرادانعم توافت :H1 ضرف
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 .دوش یم هدافتسا فونریمسا - فورگوملوک نومزآ زا اه هداد  یزوت ندوب لامرن یسررب تهج هب
 اهریلتم عیزوت ندوب لامرن تست نومزآ

  
 Sig فورگوملوک رادقم

 لاًاًاًامتحا حطًاًاًاس
 اطخ

 هجیتن

 لامرن 50/0 011/0 451/1 یزاس دنمناوت و یرگشدرگ هعسوت

 لامرن 50/0 710/0 808/1 رادیاپ هعسوت و یداصتقا هافر ،یلحم  ماوج یزاس دنمناوت

 قیقحت یاه هتفای : بنم

          یراد یًانعم حطًاس رادًاقم نیًانچمه هدًاش لًاصاح فورگوًاملک فونریمًاسا هراًامآ رادقم هب هجوت اب قوف لودج رد
     اًامت یارًاب هدًاش هدهاشم  یزوت اب (لامرن  یزوت) راظتنا دروم  یزوت نیب یرادانعم توافت هک دومن طابنتسا ناوت¬یم
            زا اًاهریغتم  ًایزوت عوًان اًاب بًاسانتم دًایاب نیارباًانب .تًاسا لاًامرن اًاهریغتم نًایا  یزوت نیاربانب ،درادن دوجو اهریغتم
 .دومن هدافتسا اه¬هیضرف نومزآ یارب کیرتماراپ یاه¬هرامآ
 اه هیضرف نومزآ -4-0
 .«دراد شقن یلحم  ماوج یزاس یدنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت دسر یم رظن هب» :لوا هیضرف .1
H0: درادن شقن یلحم  ماوج یزاس یدنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت. 
H1: دراد شقن یلحم  ماوج یزاس یدنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت. 
     یزاًاس یدًانمناوت رد یرگًاشدرگ هعًاسوت شقن هب تبسن نایوگخساپ تارظن نیگنایم یسررب تهج هب هیضرف نیا رد
      اًاهریغتم یرااًاگدک هوًاحن هًاکنیا لیلدًاب 8     ددًاع) یراًامآ  ًایزوت نیگناًایم طسوتم حطس اب هسیاقم رد ،یلحم  ماوج
 یا   هًانومن کًات t هرامآ زا (تسا هدوب مقفاوم  الماک .5 و مقفاوم .4 ،یدودحات .8 ،مفلاخم .5 ،مفلاخم  الماک .1:تروصب
 . دوًاش ی ًام هتخادرپ هطبار ریسفت هب سپس و دوش یم هدافتسا (طسوتم حطس یضرف تبسن ای تباث ددع اب هسیاقم :ینعی)
  رًاتمک sig و t هرامآ تبثم رادقم نینچمه و (ریز یفیصوت یاه هرامآ لودج رد) 8 زا رتشیب نیگنایم رادقم تسا یهیدب
 .دوش یم هیضرف دییأت هب رجنم (t ضرف نومزآ لودج رد) 50/0 زا

 یفیصوت هرامآ لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم 
 H1 15/4 588/0 هیضرف

 قیقحت یاه هتفای : بنم

      یدًانمناوت رد یرگًاشدرگ هعًاسوت شًاقن دروًام رد نایوگخساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم رادقم قوف لودج رد
 .تسا 15/4 نیگنایم رادقم  اسا نیا رب .تسا هدش دروآرب یلحم  ماوج یزاس

 یا هنومن كت t ضرف نومزآ لودج
 طسوتم حطس ینعی 8 تباث ددع اب هسیاقم
 نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t هرامآ ریغتم

 115/1 000/0 17 015/48 یلحم  ماوج یزاس یدنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت شقن
 قیقحت یاه هتفای : بنم

       و ناًاسانشراک تارًاظن نیگناًایم قًایرط زا هًاک تًاسا یرامآ نومزآ هدش هبساحم رادقم نامه رادقم نیا :t هرامآ رادقم
 .تسا هدمآ تسدب  یزوت طسوتم حطس اب هسیاقم
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 . دوًاش ی   ًام هبًاساحم رازًافا  رن طسوت هک تسا یراد ینعم حطس رادقم نیا :sig رادقم :زا تسترابع نومزآ نیا لومرف 
    راداًانعم یراًامآ ظاًاحل زا ارنآ ناوتب ات دشاب 50/0 زا رتمک هدهاشم یاطخ رادقم دیاب هیضرف کی دییأت یارب یلک روطب
 .دومن یقلت
  رًاگید ترابع هب .تسا رادانعم (sig <0/10) 10/0 زا رتمک یراد ینعم حطس رد t هرامآ رادقم دوش یم هظحالم هچنانچ
  ،دراد شًاقن یلحم  ماوج یزاس یدنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت هکنیا رب ینبم ققحم ضرف و دوش یم در رفص ضرف
 .دوش یم هتفریاپ
 .«ددرگ یم رادیاپ هعسوت ثعاب یلحم  ماوج یدنمناوت دسر یم رظن هب : ود هیضرف .5
H0: ددرگ یمن رادیاپ هعسوت ثعاب یلحم  ماوج یدنمناوت. 
H1: ددرگ یم رادیاپ هعسوت ثعاب یلحم  ماوج یدنمناوت. 
  ،رادًایاپ هعسوت رد یلحم  ماوج یدنمناوت شقن هب تبسن نایوگخساپ تارظن نیگنایم یسررب تهج هب هیضرف نیا رد
   الماًاک .1     :تروًاصب اًاهریغتم یرااًاگدک هوًاحن هًاکنیا لیلدب 8 ددع) یرامآ  یزوت نیگنایم طسوتم حطس اب هسیاقم رد
   هًاسیاقم :یًانعی) یا  هًانومن کت t هرامآ زا (تسا هدوب مقفاوم  الماک .5 و مقفاوم .4 ، رادن یرظن .8 ،مفلاخم .5 ،مفلاخم
   تًاسا یهیدًاب . دوًاش ی ًام هتخادرپ هطبار ریسفت هب سپس و دوش یم هدافتسا (طسوتم حطس یضرف تبسن ای تباث ددع اب
 رد) 50/0  زا رًاتمک sig و t هرامآ تبثم رادقم نینچمه و (ریز یفیصوت یاه هرامآ لودج رد) 8 زا رتشیب نیگنایم رادقم
 .دوش یم هیضرف دییأت هب رجنم (t ضرف نومزآ لودج

 یفیصوت هرامآ لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم  

 H1 105/4 588/0 هیضرف
 قیقحت یاه هتفای : بنم

   هعًاسوت رد یًالحم  ماوج یدنمناوت شقن دروم رد نایوگخساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم رادقم قوف لودج رد
 .تسا 5/4 نیگنایم رادقم  اسا نیا رب .تسا هدش دروآرب رادیاپ

 یا هنومن كت t ضرف نومزآ لودج
 طسوتم حطس ینعی 8 تباث ددع اب هسیاقم
 نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t هرامآ ریغتم

 105/1 000/0 17 485/58 رادیاپ هعسوت رد یلحم  ماوج یدنمناوت شقن
 قیقحت یاه هتفای : بنم

  هًاسیاقم طسوتم حطس اب و رادیاپ هعسوت رد یلحم  ماوج یدنمناوت شقن دروم رد نایوگخساپ تارظن قوف لودج رد
  دًاشاب رتشیب  یزوت طسوتم دح زا ضرف نیا دروم رد نایوگخساپ تارظن نیگنایم هچنانچ رگید ترابع هب .تسا هدش
 .دوش یم دییأت هیضرف هاگنآ دشاب 50/0 زا رتمک هدش هدهاشم یاطخ حطس و تبثم t رادقم رگا نینچمه و
  رًاگید ترابع هب .تسا رادانعم (sig <0/10) 10/0 زا رتمک یراد ینعم حطس رد t هرامآ رادقم دوش یم هظحالم هچنانچ
  هًاتفریاپ ، ددرًاگ ی ًام رادیاپ هعسوت ثعاب یلحم  ماوج یدنمناوت هکنیا رب ینبم ققحم ضرف و دوش یم در رفص ضرف
 .دوش یم
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 یریگ هجیتن -1-2
  نز رًافن 55   و درًام رًافن 15 هنومن دارفا دادعت نیا زا .دنا هدش  لیلحت و اخا ناسانشراک زا رفن 10 زا زایندروم یاه هداد
   .تًاسا لاًاس 01 ات 1 نیب هنومن دارفا راک هقباس طسوتم و تسا سناسیل دح رد اه نآ تالیصحت حطس طسوتم .دندوب
   هًاب تًایاهن رد و هتشاد شقن یلحم  ماوج یزاس دنمناوت رد یرگشدرگ هعسوت ،دش دییأت تایضرف لیحت و هیزجت رد
  یارًاب یزیر همانرب و یبایرازاب ،دومن هئارا شهوژپ نیا یاه هتفای قیرط زا ناوت یم هک یداهنشپ .دماجنا یم رادیاپ هعسوت
  سًاح  شیازًافا تهج یشزیگنا و یتاغیلبت یاه همانرب هعسوت ،یلحم  ماوج شزومآ هب هجوت ،رادیاپ یرگشدرگ هعسوت
 .نانکاس نیب رد هعماج هب قلعت سح و رورغ
 عبانم
  کًامران  هًالحم :هعلاطم دروم) یلحم رادیاپ هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن" .(8181) هللا حور ولقاجوا ،دیحو یلق یرای ،نسحم داژندحا

 05-55 ص ،مهدزاود هرامش ، راهچ لاس ،یرهش یتخانش هعماج تاعلاطم هلجم ."(نارهت
 : یدروًام  هًاعلاطم  ؛رادًایاپ  هعًاسوت داعبا رب یرگشدرگ شرتسگ تاریثأت شجنس" .(0181) لضاف یدمحم ،نسحم یمیحر ،دمحم روپربکا

 401-81 ص ، وس هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ."دورتشه ناتسرهش
 رهش :یدروم ی هعلاطم ،یرهش یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت هب یبایتسد رد یرهش تیریدم شقن ،(0181) ،مظعا ،یدابآرفص ؛دوعسم ،ییاوقت

 .58-55 :ص ،راهچ هرامش ،لوا لاس ،کشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم هلجم ،هاشنامرک
  جیورًات  ،داًاهج  هًالجم ." یًاعیبط   باًانم زا تظافح رد ییاتسور هعماج رب ینتبم تیریدم" .(1181) لامج ینیسح هللا جرف ،نامقل روپدیشر

 .15-405 تاحفص ،775 هرامش ،75 لاس ،ییاتسور هعسوت و یزرواشک
 ،1  هرامًاش ،01 هرود  ،یناًاسنا   وًالع   ردًام ی همانلصف ،رادیاپ ی هعسوت یموهفم طسب ،(5181) یلعمالغ ،یفجن ؛تاداسلا سمش ،یدهاز

 .81-41:ص
  همانلًاصف  ،نارگًاشدرگ دید زا ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ تالیهست و تاناکما تیعضو رب یلیلحت ،(1181) ،ناراکمه و یلع ،یدابآ یگنز

 .18-15 :ص ، راهچ هرامش ، ود لاس ،یناسنا یایفارغج یشهوژپ یملع
 ص ،4  هرامًاش ،01 هرود  ،یناًاسنا   وًالع  ردم همانلصف ."رادیاپ هعسوت یموهفم طسب" .(5181) یلعمالغ یفجن ،تاداسلا سمش یدهاز

51-41 
 15-54 ص ،7 هرامش ،رهش نامرآ هیرشن ."رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ تارثا و شقن یسررب" .(0181) نایوپ نایباهش
 .1-4 :ص ،رادیاپ ی هعسوت یارب ینیمزرس مشق ،(1181) یدهم ،یناخریش
  هاگدًاید زا  یقرًاش  ناًاجیابرذآ  ناتًاسا  یرگًاشدرگ  تالیهًاست  تیعًاضو  یباًایزرا ،(1181) داوج ،یلوسنهک یلیخد ؛راتسریم ،یوسوم ردص

 .151-881 :ص ،11 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،نارگشدرگ
 .1-41 :ص ،18 هرامش ،تسیز طیحم همانلصف ،رادیاپ ی هعسوت و هعسوت ،(0181) رقاب دمحم ،قودص
  یًاملع  همانلًاصف ."یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یارب یلحم هعماج تیفرظ یبایزرا" .(5181) همطاف ینابرق ،ربکا یلع یتخدیب ،دومحم ییایض

 11-15 ص ،45 هرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ
 04 ص ،ریبک ریما تاراشتنا هسسؤم :نارهت ."دیمع یسراف گنهرف" .(1181) نسح دیمع
  همانلًاصف ،یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت یارب یلحم  هعماج تیفرظ یبایزرا ،(8181) همطاف ،ینابرق ،ربکا یلع ،یتخدیب نیما ،دومحم ،ییایض

 15-15 ص ،45 هرامش ،1 هرود ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم
 04 ص ،ریبک ریما تاراشتنا هسسؤم :نارهت ."دیمع یسراف گنهرف" .(1181) نسح دیمع
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 ،8 هرود ،یرو  هرًاهب و  تیریدًام ." تمدًاخ نمض یاه شزومآ قیرط زا یناسنا  بانم یزاسدنمناوت" .(1181) دادرهم یناتم ،یدهم یبورک
 08-7 ص ،1 هرامش

  نیًالوا ،( شیًاک هریزج :یدروم هعلاطم) رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ یاه تیلباق شقن یسررب ،(1181)  ارهب ،تخب دازآ ؛هفطاع ،یزرواشک
 .5-11 :ص ،ایفارغج و یدرگ تعیبط ،یرگشدرگ تیریدم یلم شیامه

 و  یرگًاشدرگ  یًالم  شیاًامه  نیًامود  ،مًاشق هریزج یرگشدرگ هعسوت رد كراپوئژ شقن یسررب ،(0181) شونرف ،یفطل ؛دیجم ،یرظتنم .
 .1-81:ص ،نیمز ناریا یدرگ تعیبط

  ،رادًایاپ ی  هعًاسوت رد نآ  شًاقن و ییاتسور یرگشدرگ یتکراشم تیریدم ،(8181) هیسآ ،یلیعامسا ؛بابر ،روپ یمسال ؛هیضرم ،روپ یداه
 .81-81:ص ،51 هرامش ، راهچ لاس ،یرگشدرگ یاضف ی همانلصف

  باًاج  درًاکیور  اًاب)ناریا رد یرگشدرگ ی هعسوت رب رثؤم لماوع یتخانش هعماج یسررب ،(0181) دمحم کلم ،یفجن ؛رفعج ،یبیرج رازه
 .881-141 :ص ،8 هرامش ،74 یپایپ ،85 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یجراخ نارگشدرگ
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