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 :هدیکچ

 ماگ نیلوا ناراکنوتوت یشزومآ یجنسزاین .تسا قفوم یشزومآ متسیس کی زاین شیپ یشزومآ ياهزاین لیلحت و تخانش
 نـیا .دـشابیم ناـنآ ياـهتراهم و شـناد اـقترا روظنم هب تایناخد تکرش یشزومآ ياهتیفرظ زا هنیهب هدافتسا تهج
 2770لماـش قـیقحت يراـمآ هـعماج .تـسا هـتخادرپ ناراـکنوتوت یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا و شجنس هب قیقحت
 ياهمانشـسرپ تاـعالطا يروآعمج رازبا .دیدرگ نییعت ناگروم لودج زا هدافتسا اب اه نآ زا رفن 175  هک تسا راکنوتوت
 زا يدادـعت زا یهاوـخ رـظن اـب همانـشسرپ یـیاور .تسا هدش میظنت یشزومآ زاین شجنس يارب چیروب لدم ساسا رب هک
 لدـم دروآرـب اـب قـیقحت رازبا یبیکرت ییایاپ و یصیخشت ییاور .تفرگ رارق دیئات دروم یملع تایه ءاضعا و ناسانشراک
 ياـهزاین رد راذگریثات لماوع شجنس يارب هدافتسا دروم ياههرامآ .دش نیمات ینف ياهرظن لامعا زا سپ و يریگ هزادنا
 قـیقحت جیاـتن .دوـب یگتسبمه بیرض و سیلاو لاکسورک نومزآ ،ین تیاو نم نومزآ ،نیگنایم ،یناوارف لماش یشزومآ
 تاـجرد اب ییانشآ ،هنازخ دوک و كاخ ینوفع دض اب ییانشآ ،تخود نیشام اب ییانشآ ،راکءاشن نیشام اب ییانشآ داد ناشن
 جیاـتن نیـنچمه .دـناهدوب رادروـخرب یـشزومآ تـیولوا نیرتشیب زا اهشکفلع زا هدافتسا هوحن زا یهاگآ ،نوتوت فلتخم
 یگنوـگچ و نوـتوت ماـقرا ،یـلبق ياـهشزومآ رد تکرـش ریثات تحت ناراکنوتوت یشزومآ زاین حطس ،داد ناشن قیقحت
 .دراد یجیورت فلتخم ياه شور زا يریگهرهب
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 : همدقم

 هدننکدیلوت ياهروشک داصتقا رد هک تسا یصصخت تشک ياهماظن رد يراجت مهم ناهایگ زا یکی نوتوت     
 ياهروشک یلم دمآرد زا یمهم مقر هایگ نیا فلتخم ياههدروآرف زا لصاح دمآرد و دراد یمهم شقن
 یمدرم اهنویلیم زا هک تسا یفاک یتیمها نینچ هیجوت يارب .)1389،ینامز( دهدیم لیکشت ار هدننکدیلوت
 و رابراوخ یناهج نامزاس مالعا ساسارب .)1378،ایک( دنراد راک و رس نآ ياههدروآرف و نوتوت اب مینک دای
 .دیآیم باسحب ناریا یتادراو لوصحم نیمراهچ  شزرا رظن زا نآ ياههدروآرف و نوتوت ،يزرواشک
 دیلوت رد یلخاد نوتوت مهس نونکا مه .تسا تراگیس دیلوت هیلوا هدام نیرتهدمع نوتوت .)2007،وئاف(
 هیلوا هدام هدننک نیمأت ناونع هب نوتوت تشک  هب هجوت ترورض رما نیا .تسا یلخاد زاین دصرد 20 تراگیس
 دوجوم تیعضو هب هجوت اب .)1389،ناریا تایناخد تکرش يزرواشک همانلاس(.دهدیم ناشن ار تراگیس دیلوت
 تیمها زا یلخاد زاین نیمات تهج رد لوصحم نیا )دیلوت یفیک و یمک شیازفا( تشک هعسوت هب هجوت ،دیلوت
 رگنایب ناراکنوتوت درکلمع هب یهاگن .دشابیم تایناخد تکرش ياهيژتارتسا زا یکی و هدوب رادروخرب یصاخ
 دراد دوجو یهجوت لباق توافت ،لوصح لباق درکلمع و نازرواشک یعقاو درکلمع نیب هک تسا تیعقاو نیا
 و لیسناتپ یبایزرا ناونع اب )1394( هداز نسحم تاعلاطم .)1392،شاتریت نوتوت شزومآ و تاقیقحت زکرم(
 و تشک حیحص تیریدم اب هک داد ناشن ناتسلگ و ناردنزام ناتسا رد ياهناخمرگ نوتوت رد درکلمع ءالخ
 ات 2500 و یبآ طیارش رد مرگولیک 5500 ات ار نوتوت درکلمع ناوتیم ،مزال یتراهم و ینف تاکن تیاعر

 )درکلمع ءالخ( درکلمع فاکش لیالد نیرتمهم زا یکی نیاربانب .داد شیازفا مید طیارش رد مرگولیک 3000
  .دشابیم ناراکنوتوت تراهم و ینف شناد دوبمک ،اهناتسا نیا رد يراکنوتوت

 ناراکنوتوت رد مزال ياهتراهم داجیا و بسانم يروآنف دیلوت اب میقتسم طابترا رد نوتوت تشک هعسوت    
 بلاقرد هک تسا یحیحص یعارز تیریدم و نیون ياهيروآنف يریگراکب مزلتسم رما نیا ققحت .تسا
 ناراکنوتوت یلمع و یملع ياهتراهم شیازفا .دشابیم لوصح لباق یجیورت ـ یشزومآ ياهتیلاعف
 .دشابیم دیلوت شیازفا رد لماع نیرتیلصا

 تسا ناسنا راتفر رد بولطم تارییغت داجیا یشزومآ - یجیورت ياههمانرب یساسا درکراک هکنیا هب هجوت اب    
 يدنمناوت رد نآ یتایح شقن ظاحل هب یشزومآ ياهتیلاعف رد دنمفده يراذگهیامرس اذل .)1383 ،یمف(
 .دشاب حرطم دمآراک راکهار کی ناونع هب لوصحم یفیک و یمک شیازفا رد دناوتیم ناراکوتوت

 هزوح نیا رد ار دنمناوت ياهورین دوبمک  ناتسلگ و ناردنزام ياهناتسا يراکنوتوت  تیعضو هب یلامجا هاگن    
 ـ یشزومآ تامدخ فعض،ناراکنوتوت بسانم ینف شناد دوبن لیبق زا یلماوع .دزاس یم نایامن یبوخ هب
 هک تسا هتکن نیا دیؤم يزرواشک زا یمومع كرد ناصقن و  تکراشم نادقف ،نیئاپ داوس حطس ،یجیورت
 دهاش هلاس همه و هدوبن رادروخرب بولطم و راظتنا دروم تیعضو زا ناراکنوتوت یلغش و يا هفرح يدنمناوت
 ياهتیلاعف  .)1390،رک( دشاب یم نوتوت دیلوت و تشک هصرعرد یفیک و یمک ظاحل هب یناوارف تاعیاض
 ریغتم طیارش اب نانآ هلباقم تیفرظ شیازفا و ناراکنوتوت يدنمناوت رد نآ رثؤم شقن تهج هب یشزومآ
 عبانم يزاسهب و شزومآ هزورما هکیروطب .دراد تیمها ناراکنوتوت يروهرهب شیازفا و موادت رد یطیحم
 دادملق طیارش اب راگزاس و یناسنا ياههیامرس هب یبایتسد تهج یلصا ياهدربهار زا یکی ناونعهب یناسنا
 ياههمانرب قیرط زا نارادربهرهب طسوت اهتراهم دربراک طیارش ندومن مهارف و ینف شناد شزومآ .دوشیم
   .)1388،يدمحم و رهوگریم( دهدیم لیکشت ار يزرواشک هعسوت ساسا یجیورت

 لیلحت و تخانش .دوشیم ساسحا اهنآ يدنبتیولوا و اهزاین یبایزرا ترورض یشزومآ همانرب ره زا لبق    
 تهج ماگ نیلوا ناراکنوتوت یشزومآ یجنسزاین .تسا قفوم یشزومآ متسیس کی زاین شیپ یشزومآ ياهزاین
 صیخشت یتسرد هب یشزومآ زاین هکینامز ات .دشابیم تایناخد تکرش یشزومآ ياهتیفرظ زا هنیهب هدافتسا
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 و هدیافیب دناوتیم شزومآ هنیمز رد يداهنشیپ ای و مادقا هنوگره ،ددرگن یسررب لیصفت هب و دوشن هداد
 رد تامیمصت هیلک نیاربانب .تسا فادها نییعت يارب ییانبم ،مهم ياهزاین ییاسانش اب یجنسزاین .دشاب ربهنیزه
 دودحم تاناکما و عبانم ریاس زا رثوم هدافتسا و بسانم یشزومآ ياوتحم ،صاخ فادها كرادت صوصخ
 زا هک ددرگیم قالطا ییاهزاین هب یشزومآ ياهزاین  .تسا یجنسزاین تاعلاطم زا یعبات )يرازبا و یلام ،یناسنا(
 يدنیآرف و دنوشیم حرطم یشرگن و یتراهم ،یشناد هزوح رد اهزاین هنوگ نیا دنوشیم نیمات شزومآ قیرط
 يرازگرب و یحارط قیرط زا و ددرگیم ییاسانش مدرم زا یهورگ ای درف کی ياهزاین نآ یط هک تسا
 ياههمانرب یشخبرثا عنام نیلوا هک تشاد هجوت دیاب .)1375،یسابع( دوشیم هدروآرب شزومآ ياههمانرب
 یمادقا ره زا لبق تسا مزال نیاربانب .تسا ناگدننکتکرش و نابطاخم ياهزاین اب اهنآ قباطت مدع ،یشزومآ
 یشزومآ ياهزاین نییعت یشزومآ يزیرهمانرب رد ماگ نیرتیساسا .ددرگ نییعت ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین
 يانبم رب زین یشزومآ ياه همانرب دشاب تیعقاو رب ینتبم هدش هداد صیخشت یشزومآ ياهزاین هچنانچ و تسا
 و يریخ( دش دهاوخ عقاو رثؤم اهشلاچ عفر رد و هتشاد یگنهامه تیعقاو اب دنوشیم ارجا و میظنت اهزاین نیا
 تیهام هب هجوت اب هک دراد دوجو یفلتخم ياهکینکت و اهوگلا یشزومآ یجنسزاین يارب .)1388 ،يروبص
  .دومن هدافتسا اهنآ زا ناوتیم شهوژپ دروم هنیمز و عوضوم

 دروم يزرواشک نارادرب هرهب یشزومآ زاین یبایزرا رد ياهدرتسگ روط هب هک یجنسزاین  ياه لدم زا یکی
 مان نیمه هب يدرف ۀلیسو هب 1980 لاس رد لدم نیا .تسا 5 چیروب یجنسزاین لدم تسا هتفرگ رارق هدافتسا
 چیروب لدم .دنوش هداد نزو و يدنبهبتر ،هعلاطم نایوگخساپ هدش هیارا تاعالطا لدم نیا رد .دیدرگ داهنشیپ
 نیا ضرف شیپ .تسا ناشدوخ درکلمع هب تبسن دارفا تواضق رب یکتم هک تسا یبایزرادوخ شور کیً اساسا
 تیاربلآ .)1997،گناچ و نوتراگ( دنک تواضق دوخ درکلمع درومرد دناوتیم رتهب وگخساپ هک تسا نیا لدم
 دربراک تیمها و شناد تیمها حوطس ياهتوافت لدم نیا رد .دنادیم يرواد دوخ رد ار چیروب لدم توق هطقن
 دوشیم باختنا رتقیقد و رتبسانم یشزومآ زاین یضایر لیلحت کی اب و دوشیم ینیبشیپ ییاناوت ره يارب
 ترکیل سایقم زا هدافتسا اب هک تساه یگتسیاش زا یتسیل لماش ،چیروب یجنسزاین لدم .)2002،گرگ(
 هیاپ رب لدم  نیاعقاو رد .دجنس یم ار نایوگخساپ طسوت یگتسیاش ره لا هدیا تیعضو و دوجوم تیعضو
 هدش انب هنیمز نآ رد درف يدنمناوت و یشزومآ عوضوم ناونع هب یگتسیاش ره تیمها نازیم نیب هرمن فالتخا
 رد لدم نیا زا یجنسزاین تاعلاطم زا یعیسو فیط ،دهد یم ناشن یجنسزاین ياه شهوژپ رب يرورم .تسا
  .دنا هدومن هدافتسا زاین لیلحت

 لدم زا يزرواشک رد هوابمیز نانز یشزومآ ياهزاین رب رثؤم لماوع  لیلحت رد )2002(رلیم و یتوکادوم
 ياه تیحالص یبایزرا فده اب ار يا هعلاطم )2017( ناراکمه و رمع .دنا هدومن هدافتسا چیروب یجنسزاین
 .دننک يدنب تیولوا و ییاسانش ار اه نا زاین دروم تیحالص 33 دنتسناوت و هداد ماجنا يزلام رد جیورت نانکراک
 تالکشم یسررب و ییاسانش فده اب ناتسکاپ رد ار هبنپ ناگدننک دیلوت یشزومآ زاین )2015( سالاماد و ناخ
 زاین )2009( ناراکمه و یمشاه .دنداد ماجنا چیروب لدم زا هدافتسا اب ار هبنپ دیلوت يرواون ياه شلاچ و
 نازرواشک فلتخم ياه هورگ رد و هداد رارق یسررب دروم تافا تیریدم هنیمز رد ار فلتخم نازرواشک یشزوما
 یسررب دروم ار يزرواشک ناملعم تمدخ نمض شزومآ زاین )1993( گناچ و نوتراک .دنا هدومن هسیاقم مه اب
 دروم جیاتن و هدافتسا یشزوما یجنسزاین رگید ياه شور زا چیروب لدم رانک رد شهوژپ نیا رد .دنا هداد رارق
 .تفرگ رارق دیئات

  .دنا هدراد حیجرت رگید ياه لدم رب ار لدم نیا زا هدافتسا زین ناریا نارگشهوژپ زا يرایسب ریخا ياه لاس رد
 ياهناتسا يزرواشک زکارم يزرواشک نایبرم ياهفرح یشزومآ ياهزاین )1387( ناراکمه و داریکشزپ
 زاین یبایزرا رد زین )1396( یهاشنادرم .دنا هدومن یسررب ،چیروب لدم زا هدافتسا اب ار ناتسلگ و ناردنزام
 و فلتخم ماقرا اب ییانشآ يو هعلاطم ساسا رب .تسا هدرک هدافتسا جیروب شور زا يراس نارادغاب یشزومآ
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 شهوژپ رد زین )1398( ناراکمه و نایماس .تسا يراس نرادغاب زاین نیرتمهم یلام عبانم نیمات ياه شور
 اب نآ هطبار و يا هفرح ياه یگتسیاش هنیمز رد يزرواشک نایوجشناد ياهزاین جیروب لدم زا هدافتسا اب دوخ
 نانکراک یشزومآ ياهزاین )1395( ناراکمه و ینازورف .دنا هداد رارق یسررب دروم ار شزومآ یعامتجا راتخاس
 و یسررب دروم )یناسنا و یکاردا ،ینف( تراهم هنیمز هس رد ناتسزوخ نیمار یعیبط عبانم و يزرواشک هاگشناد
 اب ار رقنس ناتسرهش مامق ياتسور یشزوما یجنس زاین )1390( ناراکمه و یناشفارز .دنا هداد رارق لیلحت
 یشزومآ یجنسزاین یسررب رد  )1388( ناراکمه و یناشفارز .دنا هداد رارق یسررب دروم جیروب لدم زا هدافتسا
 یشزومآ ياهزاین )1398(ناراکمه و ینامز .دنا هدرک هدافتسا چیروب لدم زا زقس ناتسرهش مامق ياتسور نانز
 و چیروب یبایزرا ياه لدم دربراک اب يزرواشک کینورتکلا تراجت ي هنیمز رد مرهج ناتسرهش ناراکتابکرم
 هزوح رد رگید قیقحم طسوت چیروب لدم زا هدافتسا اب یشزومآ زاین یبایزرا .دنداد رارق یسررب دروم تنارداوک
 و یناهفصا يرهطا تاداس الثم .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم زاین یبایزرا يارب تلاعفد هب زین فلتخم ياه
 و یسررب دروم لدم نیا اب يرگدلاو هنیمز رد ار ناشاک ناتسرهش نانز یشزوما زاین )1398( یناشاک ناقهد
 .دنا هداد رارق لیلحت

 رد نوتوت یجیورت و یشزوما لئاسم صوصخ رد يدودحم تاعلاطم اساسا دهد یم ناشن فلتخم عبانم یسررب
 لوفغم یکدنا یشهوژپ هاگدید زا مهم و يداصتقا لوصحم نیا هک دسر یم رظن هب .تسا هدش ماجنا روشک
 یسابع هطبار نیمه رد .دشاب اه ناتسا زا يدودعم دادعت رد نا تشاک لیلد هب هلاسم نیا دیاش .تسا هدنام
 ار نوتوت اب طبترم یشزوما ياه هرود یشخبرثا ناگرگ ناتسا رد یشهوژپ رد )1394( راکمه و یمتسر
 ریغ رد و تسا شخبرثا ،دشاب هدش ماجنا زاین ساسا رب اه هرود اج ره شهوژپ نیا ساسا رب .دنا هدومن یسررب
 یشزومآ زاین یبایزرا فده اب هک تسا یتاعلاطم دودحم زا رضاح شهوژپ ،دنرادن ار مزال یشخبرثا تروص نا
 هس شهوژپ نیا عقاو رد .تسا هدش ماجنا ناتسلگ ناتسا رد اه نآ اهزاین يدنب تیولوا و نوتوت ناگدننک دیلوت
 :دراد یساسا فده

 ناراک نوتوت یشزومآ ياهزاین يدنب تیولوا و ییاسانش •

  ناراک نوتوت یشزومآ زاین رب يداصتقا ،یعامتجا ياهریغتم ریثات یسررب •

 

 :شهوژپ شور
 يروآعمج هویش ساسا رب و يدربراک عون زا فده رظن زا یمک اهشهوژپ عون زا تیهام رظن زا قیقحت نیا
 هعلاطم نیا يرامآ هعماج ،دوب همانشسرپ تاعالطا يروآعمج رازبا  تسا یشیامیپ قیقحت عون زا اههداد
 لومرف  زا يریگهرهب اب هک ) =N 2770( دهد یم لیکشت ناردنزام و ناتسلگ ياهناتسا ناراکنوتوت
 شور هب )اهناتسا(هقبط ره يارب اههنومن دادعت و هدش باختنا  هداس یفداصت تروصب رفن 175 دادعت نارکوک
 يارب چیروب لدم ساسا رب هک ياهمانشسرپ تاعالطا يروآعمج رازبا .تساهدش هبساحم بسانتم باستنا
 ءاضعا و ناسانشراک زا دنچ ینت زا یهاوخ رظن اب همانشسرپ ییاور .تسا هدش میظنت یشزومآ زاین شجنس
 و يریگ هزادنا لدم دروآرب اب قیقحت رازبا یبیکرت ییایاپ و یصیخشت ییاور .تفرگ رارق دیئات دروم یملع تایه
 ،تسا یبایزرا دوخ لدم کی چیروب لدم ) 7/0 يالاب یبیترت ياتت ( .دش نیمات ینف ياهرظن لامعا زا سپ
 يدنبهبتر نانآ ياهتساوخ ساسا رب ار ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین هک تسا نآ لدم نیا تبثم یگژیو
  .تسا رثوم  نابطاخم تکرش هزیگنا و يدنمهقالع داجیا رد هصیصخ نیا ،دنکیم

 ،تشاک ،ءاشن هیهت هنیمز راهچ رد ياهفرح تیحالص 23 ینادیم تادهاشم و تایبدا رورم ساسارب روظنم نیدب
 فیط بلاق رد ار اهتیحالص نیا هک دش تساوخرد ناراکنوتوت زا و دش هیهت يروآلمع و تشادرب ،تشاد
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 ره يارب تیحالص ره توافت هرمن تسخن روظنم نیا يارب .دننک يدنب هبتر ییاناوت و تیمها دعب ود رد ترکیل
 )2هلداعم( دش هبساحم درف ره یلغش تیحالص يارب توافت هرمن نزو همادا رد و )1هلداعم( هدش هبساحم درف
 هبساحم اهتیحالص توافت ياههرمن ینزو نیگنایم ،دارفا رامش رب میسقت توافت ياه هرمن عمج اب نایاپ رد
 ي هرمن هک یشزومآ تاعوضوم ،لدم نیا رد )3هلداعم( دندش يدنبهبتر ساسا نیا رب اهتیحالص و دیدرگ
 3 يالاب اهنآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم .دنشابیم اراد ار شزومآ هب زاین نیرتشیب دشاب 4 يالاب اه نآ تیولوا
 دشاب 2 ریز اهنآ تیولوا ي هرمن هک یتاعوضوم .دنراد تیوقت هب زاین اما هدوبن یشزومآ ياهزاین ءزج دشاب 2 و
 .دنرادن شزومآ هب زاین

  دشاب یم ناراکنوتوت دادعت =n و ییاناوت نازیم =C ،تیمها نازیم =I )چیروب(لدم نیا رد دوجوم طباور

 )1( هلداعم                            

 )2( هلداعم                  

 )3(  هلداعم                  

 

 نم نومزآ ،نیگنایم ،یناوارف :دننام ياههرامآ زا ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین رد راذگریثات لماوع یسررب يارب
 ناراکنوتوت هاگدید شجنس يارب نینچمه       .دش هدافتسا یگتسبمه بیرض و سیلاو لاکسورک ،ین تیاو
  :دیدرگ هدافتساریز تروص هب ،ISDM 6شور زا یشزومآ یشخبرثا رد رثؤم لماوع اب هطبار رد

  

 
 :شهوژپ ياههتفای

 فارحنا اب لاس45 اه نآ ینس نیگنایم هک دهدیم ناشن ناراکنوتوت يدرف ياهیگژیو یفیصوت لیلحت
 اب لاس 20 دودح ناراکنوتوت هقباس نیگنایم .)لاس 23 هنیمک و لاس 75  هنیشیب ( دشابیم 3/12 رایعم
 ناشن هعلاطم دروم هعماج داوس حطس یسررب .)لاسکی هنیمک و لاس 50 هنیشیب( دوب 10 رایعم فارحنا
 تالیصحت  دصرد 5 و ملپید دصرد 4/23 ،ییامنهار دصرد 6/40 ،داوسیب دصرد 31 دودح هک دهدیم
 و دنتشاد تکرش تایناخد تکرش یشزومآ ياههرود رد دارفا نیا زا دصرد 40 دودح .تساهدوب ملپید زا رتالاب
 ،یناوارف دصرد 3/42 اب دمآرد شیازفا  :تیولوا بیترت هب ار یشزومآ ياههرود رد تکرش هزیگنا نیرتشیب
 ياههنیزه شهاک  ،)دصرد9/14(دیدج ياهشور و نونف اب ییانشآ ،)دصرد1/25( دیلوت شیازفا
 ات هعلاطم دروم ناراکنوتوت دصرد 60 لباقم رد .دنتشاد نایب )دصرد6/4(نیجورم هیصوت و )دصرد1/13(دیلوت
 ياهسالک رد دوخ تکرش مدع لماع نیرتمهم ، دندوب هدرکن تکرش تایناخد یشزومآ ياههرود رد نونک
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 ندوب بسانمان بیترت هب دراوم ریاس .دناهدومن ناونع )دصرد9/62(یناوارف اب يرازگرب زا یهاگآ مدع ار یشزومآ
 رگشزومآ تراهم مدع ،)دصرد6/8( باهذ و بایا لیاسو دوبمک ،)دصرد5/9( یشزومآ سالک يرازگرب نامز
 عوضوم هب هقالع مدع و )دصرد8/4( زاین ساسحا مدع ،)دصرد7/5(شزومآ ناکم ندوب بسانمان ،)دصرد7/5(
 دصرد 6/32 هعلاطم دروم ناراکنوتوت نیمز تیکلام عون رظن زا نینچمه .دناهتشاد ناونع )دصرد8/2(یشزومآ
 و  یصخش تیکلام زا یبیکرت دصرد 4/23 ،یتکارش دصرد 7/1 ،ياهراجا دصرد 6/40 ،یصخش تیکلام
 .تسا هدوب یتکارش و ياهراجا تیکلام دصرد 7/1 ،يا هراجا

 هیوگ 14 یشزومآ ياهتیلاعف یشخبرثا رد رثؤم لماوع اب هطبار رد ناراکنوتوت هاگدید شجنس يارب    
   ISDM نیگنایم زا رایعم فارحنا شور زا نآ یفیک فیصوت روظنم هب و دش هدیسرپ درکیل فیط تروصب
 .دش هئارا میسقت دایز و طسوتم ،مک حطس هسرد 1 لودج ساسا رب نآ جیاتن هک دیدرگ هدافتسا

 یشزومآ ياهتیلاعف رد شخبرثا لماوع صوصخ رد ناراکنوتوت تارظن یناوارف عیزوت -1لودج
حطس یناوارف  ربتعم دصرد  يرامآ ياهصخاش   

 

مک  38 7/21 81/3:نیگنایم   
طسوتم  88 3/50 68/0 :رایعم فارحنا   
دایز 5:هنیشیب 28 49   
عومجم 5/1:هنیمک 100 174   

 
 ،ینف شناد و تاعالطا بسک رد رثوم یجیورت ياهلاناک اب هطبار رد هک دهدیم ناشن 2 لودج جیاتن

 اب وگتفگ و ثحب تاسلج ،ناجورم اب يروضح تاقالم ،ناراکنوتوت ریاس قیرط زا شزومآ لیبق زا يدراوم
 زا هدافتسا لباقم رد و دوب دیکأت دروم ناراکنوتوت زا يرتشیب دادعت يوس زا ياهعرزم ياهدیدزابو ،ناجورم
 زا هدافتسا ، نویزیولت و ویدار یشزومآ ياههمانرب  ،تاقیقحت زکارم زا دیدزاب ،یشزومآ ياهدیالسا و اهملیف
 .دندوب هدش حرطم  رتمک ،تایرشن و تالجم

 تاعالطا بسک رد رثؤم یجیورت ياهلاناک اب هطبار رد نایوگخساپ تارظن يدنبتیولوا -2 لودج
 تارییغت بیرض اههیوگ تیولوا

 373/0 ناراکنوتوت ریاس قیرط زا شزومآ 1
 417/0 ناجورم اب يروضح تاقالم 2
 425/0 ناجورم اب وگتفگ و ثحب تاسلج 3
 455/0 ياهعرزم ياهدیدزاب 4
 460/0 یلحم ناربهر زا هدافتسا 5
 526/0 یشیامن عرازم داجیا 6
 533/0 تایرشن و تالجم زا هدافتسا 7
 553/0 نویزیولت و ویدار یشزومآ ياههمانرب 8
 556/0 تاقیقحت زکارم زا دیدزاب 9

10 
 ياهدیالسا و اهملیف زا هدافتسا

 562/0 یشزومآ
  
   زاین دروم ياهتراهم صوصخ رد ناراکنوتوت ییاناوت یبایزرا
 و یهاگآ هنیمز رد ناراکنوتوت هکدهدیم ناشن 3 لودج جیاتن ساسا رب ناراکنوتوت ياهتراهم تیعضو

 یشک هلاو رد تراهم ،هدش يروآ لمع ياهنوتوت يدنبلدع رد ییاناوت ،تشک بسانم شیارآ و لصاوف تیاعر
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 يزاسهدامآ یگنوگچ اب ییانشآ ،تشادرب حیحص لوصا تخانش ،)یتسد(يراکاشن رد تراهم ،اههلاو يرایبآ و
 رذب حیحص هویش اب ییانشآ ،يرادرابنا حیحص لوصا تیاعر ،يدنبهتسد و روج حیحص لوصا اب ییانشآ،نیمز
 .دنراد  ار  تراهم نیرتشیب یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ ،یشاپ

 
 نوتوت تشک رد نانآ ییاناوت و یتراهم تیعضو صوصخ رد ناراکنوتوت هاگدید -3 لودج

 فارحنا اههیوگ
 رایعم

 نیگنایم
 اههبتر

 057/4 957/0 )یتسد(يراکاشن رد تراهم
 868/3 877/0 هدش يروآ لمع ياهنوتوت يدنبلدع رد ییاناوت
 674/3 898/0 يدنبهتسد و روج حیحص لوصا اب ییانشآ
 668/3 894/0 اههلاو يرایبآ و یشک هلاو یگنوگچ رد تراهم
 662/3 874/0 ).. و یگدیسر ياههناشن و لماوع(تشادرب حیحص لوصا تخانش
 657/3 888/0 نیمز يزاسهدامآ یگنوگچ اب ییانشآ
 588/3 885/0 يرادرابنا حیحص لوصا تیاعر
 565/3 058/1 )...و نهآواگ،کسید(يزرواشک تاودا زا هدافتسا ییاناوت
 514/3 794/0 تشک شیارآ و لصاوف تیاعر و یهاگآ
 514/3 927/0 یشاپمس نامز و اهیرامیب و تافآ صیخشت رد ییاناوت
 508/3 975/0 يرایبآ حیحص ياههویش زا یهاگآ
 468/3 895/0 یشاپ رذب حیحص هویش اب ییانشآ
 428/3 893/0 یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ
 331/3 052/1 اهءاشن ینزرس هوحن اب ییانشا
 247/3 998/0 نوتوت فلتخم ياههتیراو تخانش
 228/3 047/1 ییایمیش ياهدوک فرصم یگنوگچ اب ییانشآ
 2/3 028/1 اهشکفلع زا هدافتسا هوحن زا یهاگآ
 165/3 006/1 نوتوت فلتخم تاجرد اب ییانشآ
 120/3 214/1 یبناج ياههناوج هدننک لرتنک ياهلولحم زا هدافتسا
 068/3 101/1 هنازخ دوک و كاخ ینوفع دض اب ییانشآ
 046/3 405/1 نردم همین ياههناخمرگ زا هدافتسا رد ییاناوت
 930/1 235/1 تخود نیشام اب ییانشآ
 787/1 023/1 تخود نیشام اب ییانشآ

 
 ناراک نوتوت زاین دروم ياه تراهم تیمها یبایزرا
 تیمها نازیم و ندروآ تسدب يارب .دهیم ناشن ار یشزومآ عوضوم تیمها نازیم يدنبهقبط 4 لودج

 و روج حیحص لوصا اب ییانشآ :دننام يدراوم  هک دش هدافتسا نیگنایم و  رایعم فارحنا زا یشزومآ عوضوم
 ،هدش يروآلمع ياهنوتوت يدنبلدع رد ییاناوت ،نردم همین ياههناخمرگ زا هدافتسا رد ییاناوت ،يدنبهتسد
 اههلاو يرایبآ و یشکهلاو یگنوگچ رد تراهم ،تشادرب حیحص لوصا تخانش ،يرادرابنا حیحص لوصا تیاعر
 .دندش صخشم یشزومآ ياهزاین نیرتتیمها اب ناونع هب نوتوت فلتخم تاجرد اب ییانشآ و

 نوتوت تشک ياهتراهم  تیمها نازیم اب هطبار رد ناراکنوتوت هاگدید  -4 لودج  
  فارحنا اههیوگ

 رایعم
 نیگنایم
 اههبتر

783/0 هدش يروآ لمع ياهنوتوت يدنبلدع رد ییاناوت  428/4  
710/0 يدنبهتسد و روج حیحص لوصا اب ییانشآ  394/4  
784/0 تشادرب حیحص لوصا تخانش  337/4  
736/0 نردم همین ياههناخمرگ زا هدافتسا رد ییاناوت  302/4  
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768/0 يرادرابنا حیحص لوصا تیاعر  274/4  
831/0 یشاپمس نامز و اهيرامیب و تافآ صیخشت رد ییاناوت  218/4  
790/0 یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ  188/4  
819/0  )یتسد(يراکاشن رد تراهم  188/4  
785/0 اهشکفلع زا هدافتسا هوحن زا یهاگآ  142/4  
762/0 نوتوت فلتخم تاجرد اب ییانشآ  131/4  
802/0 يرایبآ حیحص ياههویش زا یهاگآ  131/4  
816/0 )...و نهآواگ،کسید(يزرواشک تاودا زا هدافتسا ییاناوت  131/4  
790/0 یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ  188/4  
844/0 نیمز يزاسهدامآ یگنوگچ اب ییانشآ  131/4  
829/0 یشاپ رذب حیحص هویش اب ییانشآ  114/4  
746/0 يرایبآ و یشکهلاو یگنوگچ رد تراهم  108/4  
795/0 اهءاشن ینزرس هوحن اب ییانشا  102/4  
792/0 هنازخ دوک و كاخ ینوفع دض اب ییانشآ  097/4  
810/0 ییایمیش ياهدوک فرصم یگنوگچ اب ییانشآ  062/4  
8/0 تشک بسانم شیارآ و لصاوف تیاعر و یهاگآ  045/4  
860/0 یبناج ياههناوج هدننک لرتنک ياهلولحم زا هدافتسا  982/3  
859/0 نوتوت فلتخم ياههتیراو تخانش  908/3  
257/1 راکءاشن نیشام اب ییانشآ  640/3  
394/1 تخود نیشام اب ییانشآ  309/3  
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   ناراک نوتوت یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا و یبایزرا
 ساـسا رـب .دـش هدافتـسا جیروب لدم زا یشزومآ زاین يدنبتیولوا و یبایزرا يارب دش هتفگ هک هنوگنامه     
 ،MWDS(1 ( تاعوـضوم ییاـناوت و تـیمها تواـفت نزو نیگناـیم یبایزرا اب دهدیم ناشن )3( لدم هچنآ
 هـک دهدیم ناشن 5 لودج رد لدم لیلحت و هیزجت جیاتن .دومن صخشم تیولوا ساسا رب ار اهزاین ناوتیم
 اـب ییانـشآ نآ ساسا رب هک دنرادروخرب ییالاب یشزومآ زاین زا دشاب 4 يالاب نآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم
 فلتخم تاجرد اب ییانشآ ،هنازخ دوک و كاخ ینوفع دض اب ییانشآ ،تخود نیشام اب ییانشآ ،راکءاشن نیشام
 نیرتـشیب ییایمیـش ياـهدوک فرـصم یگنوـگچ اـب ییانشآ و اهشک فلع زا هدافتسا هوحن را یهاگآ،نوتوت
  .دنتشاد ار یشزومآ تیولوا
 هدافتـسا هک دنراد تیوقت هب زاین هک تسا يدراوم هلمجزا تسا 2 و 3 يالاب نآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم
 حیحـص لوـصا زا یهاـگآ ،اهءاـشن ینزرـس هوـحن اـب ییانشآ ،یبناج ياههناوج هدننکلرتنک ياهلولحم زا
 ،یشاپمس نامز و اهيرامیب و تافآ صیخشت رد ییاناوت ،يدنبهتسد و روج حیحص لوصا اب ییانشآ ،یشاپمس
 5لودج رد هدش هعلاطم تاعوضوم ریاس و نوتوت فلتخم ياههتیراو تخانش ،تشادرب حیحص لوصا تخانش
 هدـشن هدهاشم )شزومآ هب زاین مدع(2 ریز اهنآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم هعلاطم نیا رد .دوش یم لماش ار
 .تسا

 جیروب لدم زا هدافتسا اب ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا و یشزومآ زاین  -5لودج
 اههبتر MWDS اه هیوگ

 1 42/6 راکءاشن نیشام اب ییانشآ

 2 16/5 تخود نیشام اب ییانشآ

 3 72/4 هنازخ دوک و كاخ ینوفع دض اب ییانشآ

 4 29/4 نوتوت فلتخم تاجرد اب ییانشآ

 5 14/4 اهشکفلع زا هدافتسا هوحن زا یهاگآ

 6 99/3 ییایمیش ياهدوک فرصم یگنوگچ اب ییانشآ

 7 95/3 یبناج ياههناوج هدننک لرتنک ياهلولحم زا هدافتسا

 8 79/3 اهءاشن ینزرس هوحن اب ییانشا

 9 60/3 یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ

 10 56/3 يدنبهتسد و روج حیحص لوصا اب ییانشآ

 11 51/3 یشاپمس نامز و اهیرامیب و تافآ صیخشت رد ییاناوت

 12 38/3 ).. و یگدیسر ياههناشن و لماوع(تشادرب حیحص لوصا تخانش

 13 34/3 نوتوت فلتخم ياههتیراو تخانش

 14 29/3 يرادرابنا حیحص لوصا تیاعر

 15 18/3 يرایبآ حیحص ياههویش زا یهاگآ

 
1Mean Weighted Discrepancy Score -  
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 16 17/3 یشاپ رذب حیحص هویش اب ییانشآ

 17 04/3 )...و نهآواگ،کسید(يزرواشک تاودا زا هدافتسا ییاناوت

 18 95/2 هدش يروآ لمع ياهنوتوت يدنبلدع رد ییاناوت

 19 82/2 نردم همین ياههناخمرگ زا هدافتسا رد ییاناوت

 20 71/2 نیمز يزاسهدامآ یگنوگچ اب ییانشآ

 21 56/2 تشک بسانم شیارآ و لصاوف تیاعر و یهاگآ

 22 50/2 اههلاو يرایبآ و یشک هلاو یگنوگچ رد تراهم

 23 03/2 )یتسد(يراکاشن رد تراهم

 
  یشزومآ زاین رب راذگریثات لماوع لیلحت
 .تفرگ رارق هعلاطم دروم یشزومآ زاین رد راذگریثأت لماوع صوصخ رد هیضرف 9 قیقحت نیارد
  .دهد یم ناشن ار قیقحت نیا رد هعلاطم دروم تایضرف جیاتن 9 لودج
 :یشزومآ ياههرود رد تکرش مدع ای تکرش بسح رب ناراکنوتوت یشزومآ زاین حطس هسیاقم
 تکرش هک نانآ و یشزومآ سالک رد هدننک تکرش ناراکنوتوت هورگ ود رد ینتیاونم نومزآ جیاتن
 یشزومآ زاین رگید ترابعهب .دهدیم ناشن اری رادینعم توافت دصرد 1 ياطخ حطس رد دناهدرکن
 توافت دناهدومنن تکرش اههرود نیا رد هک ینانآ و دناهدرک تکرش یشزومآ ياههرود رد هک یناسک
 .تسا هدوب  راذگریثأت اهزاین عون و نازیم  رد یشزومآ ياه هرود نیاربانب .دراد
 لاکسورک نومزآ جیاتن :نوتوت فلتخم ماقرا تشک بسح رب ناراک نوتوت یشزومآ زاین هسیاقم
 ار نآ ندوب رادینعم )امساب و یلراب ،اینیجریو(فلتخم ماقرا ناراکنوتوت یشزومآ زاین اب هطبار رد سیلاو
 یشزومآ زاین عون رد تشک دروم مقر عون رگید ترابع هب  دنکیم نایب  دصرد 1 ياطخ حطس رد
 ياهزاین دناوتیم دنکیم تشک یمقر هچ نراکنوتوت هکنیا بسحرب و تساهدوب راذگ ریثأت ناراکنوتوت
 .دنشاب هتشاد توافتم یشزومآ

 لودج هک هنوگنامه :یشزومآ زاین  ریغتم اب یجیورت ياهلاناک ریثأت و شقن نیب یگتسبمه هعلاطم
 هک ینعم نیدب  .دشابیم دصرد1 ياطخ حطس رد يرادینعم و تبثم هطبار نیا ،دهدیم ناشن )6(
 .تسا هتشاد ریثأت زاین نازیم و تیهام رد یجیورت ياهلاناک
 

 
 

 یشزومآ زاین رد رثؤم لماوع تایضرف نومزآ جیاتن -6لودج

 ریغتم ریغتم سنج لقتسم ریغتم 
 ینعم حطس pرادقم نومزآ عون سنج هتسباو

 يراد
 زاین ياهلصاف نس 1

 689/0 310/0 نمریپسا یبیترت یشزومآ

 دنچ یمسا تالیصحت 2
 یهجو

 زاین
 لاکسورک یبیترت یشزومآ

 -/828 891/0 سیلاو

 زاین يا هلصاف هقباس 3
 542/0 047/0 نمریپسا یبیترت یشزومآ

 دنچ یمسا تیکلام 4
 یهجو

 زاین
 لاکسورک یبیترت یشزومآ

 616/0 968/0 سیلاو
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 دنچ یمسا مقر 5
 یهجو

 زاین
 لاکسورک یبیترت یشزومآ

 000/0 008/16 سیلاو

 رد تکرش 6
 زاین یهجو ود یمسا سالک

 005/0 -814/2 ین تیاو نم یبیترت یشزومآ

 ياهلاناک 7
 زاین ياهلصاف یجیورت

 000/0 317/0 نمریپسا یبیترت یشزومآ

 

 :يریگهجیتن و ثحب

 دنمزاین ،يراتخاس و ینف ياه تخاسریز داجیا رانک رد ناتسلگ ناتسا رد نوتوت دیلوت تیمک و تیفیک شیازفا
 .تسا دیلوت زا سپ دنیارف و یبایرازاب یتح و تشادرب ،تشاد ،تشاک لحارم زا ناراک نوتوت یهاگآ حطس
 هرود رد يراذگ هیامرس دراد ترورض ،یشزومآ ياه هرود يرازگرب يالاب ياه هنیزه هجوت اب تسا یهیدب
 شور و اه کینکت زا یشزومآ ياه تیولوا شجنس يارب .دنراد ییالاب تیولوا هک دریگ تروص یفلتخم ياه
 دوش یم شالت کینکت نیا رد .تسا چیروب شور زا هدافتسا اه شور نیا زا یکی .دراد دوجو یفلتخم ياه
 لدم نیا .دوش یبایزرا اه نا ینونک و بولطم ياه يدنمناوت حطس شجنس اب ناراک نوتوت یعقاو ياهزاین
 اب قباطم ار یمهم تاعالطا و دنکیم يدنبهبتر نانآ ياهتساوخ ساسا رب ار ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین
 زاین زا دشاب 4 يالاب نآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم لدم نیا ساسا رب .دیامنیم هیارا نانآ يدنم هقالع
 و دنراد تیوقت هب زاین تسا 2 و 3 يالاب نآ تیولوا  هرمن هک یتاعوضوم ،دنرادروخرب ییالاب یشزومآ
 بلاغ هک داد ناشن جیاتن .دنرادن شزومآ هب زاین دشاب 2 ریز اهنآ تیولوا ي هرمن هک یتاعوضوم
 ياهلولحم زا هدافتسا دننام يدراوم و .دنشابیم تیوقت دنمزاین ناراکنوتوت زاین دروم ياهفرح ياهتیحالص
 اب ییانشآ ،یشاپمس حیحص لوصا زا یهاگآ ،اهءاشن ینزرس هوحن اب ییانشآ ،یبناج ياههناوج هدننک لرتنک
 لوصا تخانش ،یشاپمس نامز و اهيرامیب و تافآ صیخشت رد ییاناوت ،يدنبهتسد و روج حیحص لوصا
 رتشیب یتیهام ظاحل هب دوب تیولوا رد یشزومآ زاین ناونعب هک يدراوم و دوشیم لماش ار ...و تشادرب حیحص
 تایناخد تعنص نایلوتم يوس زا ریخا ياهلاسرد هک دنتسه یتاعوضوم اهنآ زا یخرب و هتشاد هناروآون هبنج
 نیشام اب ییانشآ لیبق زا یتاعوضوم هب ناوتیم دراوم نیا هلمج زا تسا هدوب دیکأت دروم ای هئارا روشک
 اهشک فلع زا هدافتسا هوحن را یهاگآ ،یللملانیب دیرخ تاجرد اب ییانشآ ،تخود نیشام اب ییانشآ ،راکءاشن
 مامت هک ینعم نیدب .تسا هدشن هدهاشم 2 ریز اهنآ تیولوا هرمن هک یتاعوضوم هعلاطم نیا رد .درک هراشا
 تیمها  و ترورض هک دنراد شزومآ هب زاین فلتخم تاجرد هب  هعلاطم دروم ياهفرح ياهتیحالص
 تشذگ هچنآ هب هجوت اب   .دنکیم نایب نوتوت یفیک و یمک هعسوت ياتسار رد ار یشزومآ ياهتیلاعف
 :تسا هئارا لباق لیذ تاداهنشیپ

 ياهیگژیو نتفرگرظنرد ،یشزومآ يزیرهمانرب رد ناراکنوتوت یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا زا هدافتسا رد -1
 اب نآ رتبسانم قیبطت و رتبولطم یشزومآ همانرب نیودت تهج ناتسا ود ییایفارغج و يداصتقا ،یعامتجا
 .دوشیم هیصوت ،هقطنم طیارش

 تامدخ يریگتهج تسا نانز هدهع رب يراکنوتوت ياهتیلاعف زا یهجوت لباق شخب هکنیا هب هجوت اب -2
 .دریگ رارق هجوت دروم  راکنوتوت نانز رتشیب هچ ره يدنمهرهب روظنمهب یشزومآ

 یشزومآ همانسانش هیهت و نیودت  یشزومآ ياهتیلاعف يرو هرهب شیازفا يارب دوشیم داهنشیپ - 3
 .دریگ رارق تیولوا رد ناراکنوتوت

 یم داهنشیپ .دنشابیم یلمع ياهتراهم تروصب يراکنوتوت زاین دروم ياهتراهم رثکا هکنیا هب هجوت اب -4
 .دوش هدافتسا يزرواشگ شزومآ و جیورت نیون ياه شور زا زاین دروم ياهتراهم شزومآ تهج دوش



 1399 ناتسبات و راهب ،مهدفه هرامش ،مهن  هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود......107

 

 عبانم

 هاشنامرک ناتسا یفیص و يزبس نارادهناخلگ یشزومآ ياهزاین یسررب .)1390(. یناشفرز و نیعبرا •
 77-76 ص ،18هرامش .يزرواشک تیریدم شهوژپ همانلصف .تنارداوک و چیروب لدم ساسا رب

 يزرواشک نایبرم ياهفرح یشزومآ ياهزاین یبایزرا .)1387(.نارگید و اضر مالغ ،دار یکشزپ •
 و داصتقا تاقیقحت .چیروب لدم زا هدافتسا اب ناتسلگ و ناردنزام ياهناتسا يزرواشک شزومآزکارم
 62-55ص،1هرامش ،ناریا يزرواشک هعسوت

 ناتسرهش رد نارادعترم یشزومآ ياهزاین لیلحت یسررب .)1391(.الیل ،افص و ..لاحور ،ییاضر •
 ،4 هرامش.ناریا يزرواشک هعسوت و داصتقا تاقیقحت .)قالباتروا ياتسور :يدروم هعلاطم (ناجنز

 584-573ص

 نانز یشزومآ یجنس زاین .)1390(.مدق شوخ ،يدلاخ و ،نیسح ،یهگآ ،ثرمویک ،یناشفارز •
 ،تسایس و هعسوت رد نز) .تناردآوک لیلحت و چیروب لدم يانبم رب( رقنس ناتسرهش مامق ياتسور
  183-165ص ،1هرامش

 .9 ص ،لوا پاچ ،ناشیدنا هب تاراشتنا ،نارهت ،نوتوت يروآلمع و تعارز .)1389(.نامیپ ،ینامز •

 يزرواشک همانلاس .نارهت .ناریا تایناخد تکرش يزرواشک شخب .)1390(.نوتوت •

 هب تبسن يزرواشک ياههتشر نایوجشناد شرگن یسررب .)1386(.یلعنابعش ،یمف و همطاف،یعیفش •
 .)نارهت هاگشناد یعیبط عبانم و يزرواشک سیدرپ يدروم هعلاطم(يزرواشک شخب رد لاغتشا
 195-173ص.ناریا یتخانش تیعمج نمجنا

 ییامنهار و تراظن شقن بولطم تیعضو و دوجوم تیعضو هسیاقم .)1375 (..لادسا ،یسابع •
 و شزومآ هدکشناد .همان نایاپ.ناملعم هاگدید زا نورزاک ناتسرهش یئادتبا سرادم رد ناریدم
 زاریش هاگشناد ،یسانشناور

 يا هعلاطم( ناراکمدنگ یعارز ماظن يرادیاپ لیلحت .)1385( .دمحم ،يرذیچ و .اضر دمحا ،ینامع •
 258-266 ص ،2:دلج ،ناریا يزرواشک مولع هلجم .)ناتسزوخ ناتسا رد

 ناتسا رد نوتوت تشک ریز حطس رد رثؤم لماوع و تاناسون للع یسررب .)1378( .ماظن ،ایک •
 ناردنزام یتلود تیریدم شزومآ زکرم ،دشرا یسانشراک هماننایاپ .ناردنزام

 ناتسرهش ناراکینیمز بیس یشزومآ ياهزاین یسررب. )1386( .دمحم ،يرذیچ و انیم ،يوسوم •
 487-494ص ، 1هرامش ، یعیبط عبانم و يزرواشک نونف و مولع .یبایرازاب هنیمز ر د ریش بجع

 ناردنزام ناتسا رد ياهناخمرگ نوتوت رد درکلمع ءالخ لیسناتپ یبایزرا .)1394( .اضر ،هدازنسحم •
     .250-235ص.شاتریت نوتوت شزومآ و تاقیقحت زکرم .ناتسلگ و

 .رقنس ناتسرهش مامق ياتسور یشزوما یجنس زاین )1390( مدقشوخ .خ و یهگآ .ح ،.ك ،یناشفارز •
 32 هرامش راهب نانز شهوژپ
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 هعسوت تهج رد تابکرم نارادغاب یشزومآ ياهزاین یسررب .)1396(یهاشنادرم ،يدهم دمحم •
 ص ،7 هرامش .يزرواشک رد ینیرفآراک ياهدربهار .)يراس ناتسرهش :يدروم هعلاطم( راک و بسک

29-20 

 ناراکتابکرم یشزومآ ياهزاین .)1398(.لوسرلادبع ،نایناوریش و نیسحمالغ ،ینامز ؛اهر،یعارز •
 و چیروب یبایزرا ياهلدم دربراک :يزرواشک کینورتکلا تراجت ي هنیمز رد مرهج ناتسرهش
 143-156ص ،15هرامش .يزرواشک شزومآ و جیورت مولع .تنارداوک

 نایوجشناد ياهزاین ییاسانش  .)1398( يدعس .ح ، نارمع یحلاص.ا ،يدحوم .ر ،م نایماس •
 یعامتجا راتخاس اب نآ هطبار و جیروب لدم ساسارب يا هفرح ياه یگتسیاش هنیمز رد يزرواشک
 )1398 زییاپ ،53 یپایپ( 1 هرامش مهدراهچ لاس ،شزومآ يروانف همانلصف .شزومآ

 یشزومآ ياهزاین نییعت .) 1395( .س ،یلضاف و .ص ،داز یلضاف ،.ب ،یتمه ، .م ،ینازورف •
 مولع و یسانشناور یللملا نیب سنارفنک نیمشش،چیروب لدم زا هدافتسا اب هاگشناد نانکراک
 .نارهت،یعامتجا

 یشزوما ياه هرود شخبرثا لیلحت .)1394( هداز فیرش .ش .م ،روپدمحا .ا ،.ا .ع ،یمتسر یسابع •
 تاقیقحت هلجم .يراتخاس تالداعم لدم اب راکنوتوت نازرواشک شناد حطس ياقترا نوماریپ یجیورت
 3 هرامش ، 47-2 هرود .ناریا يزرواشک هعسوت و داصتقا

 يارب يرگدلاو هرود يرازگرب یجنسزاین  .)1398( یناشاک ناقهد .ل و .ز  یناهفصا يرهطا تاداس •
 یشزومآ نیون ياهدرکیور  . تنارداوک لیلحت و چیروب ياه لدم يانبمرب ناشاک ناتسرهش نانز
  66 - 45 )30 یپایپ( 2 هرامش 1398 ناتسمز و زییاپ مهدراهچ لاس
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Evaluation and analysis of educational needs of tobacco farmer 
With using the Bourij model  (Case study: Mazandaran and 

Golestan provinces) 
	

3 amir ahmadpour ,2 abdol halim kor ,1 heshmatollah saadi  

 

Abstract 

Understanding and analyzing educational needs is a prerequisite for a successful 
educational system. The first step to optimally use the training capacity of the 
tobacco company is to measure the educational needs of tobacco farmer in order 
to enhance their knowledge and skills. The main purpose of this research was to 
measure and prioritize the educational needs of the staff. 
The statistical population of research consisted of 1432 tobacco farmar. In This 
causal-correlation study according to morgan table, sample size obtained 175 
person (n= 175) which were accessed through random stratified sampling 
method. The research instrument was a questionnaire that organize based borij 
model. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty 
members and experts. Construct validity (AVE) and composite reliability (CR) 
of the research instrument were tested by estimating the measurement model and 
sustained after making necessary corrections. The data were processed using 
SPSSwin20. Research findings showed that use of semi-modern flue cured, 
recognition with different degrees of purchase, recognition with sewing 
machine, ability to use agricultural machinery, use of leteral buds controller 
solutions and recognition with correct poison spraying principles were the most 
educational priority. Also, the results showed that The tobacco educator's level 
of education is influenced by the company's previous education, tobacco 
varieties, and the use of various extensional methods. 
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