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 یاههورگ ناریدم یگتسیاش نزاوتم هعسوت یوگلا یبایرابتعا و یحارط
 نارهت رهش ییایفارغج هقطنم رد یشزومآ

 یقاب میرم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برم نارهت دحاو ،تیریدم هدکشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ

 1هدازیلع دیعس
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برم نارهت دحاو ،تیریدم هدکشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ

 همشچنای یناروس اضر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برم نارهت دحاو ،تیریدم هدکشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ

 22/22/5322 :شریذپ رودص خیرات 43/53/5322  :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 شور . دهشاب یهم    یمالهسا دازآ هاگهشناد یهشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یوگلا یبایرابتعا و یضارط ،رراض حهوهپ زا  ده
-   یهم میهفیک و یهمک) هتخیمآ  ون زا ،تاعالطا یروآدرگ هوحن ظاحل هب و دشابیم یدربراک و یاهعسوت ، ده ظاحل هب حهوهپ
  هدافتهسا تاعالطا یروآدرگ رازبا ناوعع هب دعمراتخاسهمین هبضاصم نیعچمه و کرادم و داعسا یسررب زا اههفلؤم نیودت یارب .دشاب
  یاهه ههفلؤم یماج ییاساعش تهج نیعچمه .دیدرگ هدافتسا یدعبهلوقم هویش هب اوتحم لیلحت شور زا اههتفای لیلحت تهج .تسا هدش
    یفداهصت تروهص ههب ناریدم یگتسیاش یاههفلؤم هعیمز رد یتاعلارم دضاو 40 ،یشزومآ یاههورگ ناریدم یگتسیاش یعرف و یلصا
  و یگتهسیاش هزوض ناگربخ زا رفن 40 اب دعمراتخاسهمین تروص هب هبضاصم نیعچمه و تفرگ رارق هعلارم دروم و باختنا  رتسد رد
 یاههورگ ناریدم یاهیگتسیاش هک داد ناشن جیاتن .دندش باختنا دعمفده تروص هب هک تفرگ تروص یشزومآ یاههورگ ناریدم
 ،ییارجا ،یریگمیمصت ،یربهر ،یکاردا یلصا هفلؤم 9 و یدرف و یعامتجا ،یتیریدم یاهیگتسیاش یلصا حخب هس لماش یشزومآ
 ره تیمها نازیم نییعت و یدعب هبتر تهج.دعشابیم یقالخا یاهیگهیو و یتیصخش یاهیگهیو ،دارفا تیریدم ،یمیت راک ،یطابترا
 ،  یرهبهر) یتیریدهم یاهیگتسیاش :تروص هب هبتر بیترت هب اههفلؤم ی هبتر بیارر .دش هدافتسا AHP شور زا هفلوم ریز و هفلوم
 ، یطاهبترا ؛400/4 ،  دارهفا تیریدهم)   یعاهمتجا یاهه یگتهسیاش ،م080/4 ، یرهیگ میمهصت و 408/4 ،ییارجا ؛468/4 ،یکاردا ؛448/4
   .دهش صخهشم م398/4 ، یهقالخا یاهیگهیو و 843/4 ،یتیصخش یاهیگهیو) یدرف یاهیگتسیاش و ،م068/4 ،یمیت راک و 098/4
    ریذهپریثات راهیعم یدرهف یگتسیاش و راذگریثات یاه هفلوم یعامتجا یگتسیاش و یتیریدم یگتسیاش یاهرایعم لتمید شور اب نیعچمه
 .تسا

 
 .یمالسا دازآ هاگشناد ،یبایزرا ،یشزومآ یاههورگ ناریدم ،یگتسیاش ،هفلؤم :یدیلک تاملک
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 همدقم
  دواجو ،دیامن نیمیت ار اهتموکح و اهنامزاس دشر هب ور و هدنلاب تایح دناوتیم هک هچنآ ،زورما مطالتم ناهج رد
  تایبرت هتسیاش و ردتقم ناریدم یتسیاب دمآراک و رثام یتیریدم ماون نتشاد یارب .تسا دمآراک و ردتقم یتیریدم ماون
     هاب زایچ راه زا شیاب یتیریدم نیگنس تیلوئسم ماجنا و شقن یافیا رد قیفوت .(5522 ،هداز مالم و یسا سریم) دومن
  و شنایب ،  شاناد حطاس ،تراهم ،یگتسیاش هب ًااساسا زین ناریدم یشخبرثا ،تسا طوبرم ناریدم یشخبرثا و یدنمناوت
 .(3322 ،یمارکا و یدیشروخ) دراد یگتسب اهنآ یاهییاناوت
  شاقن تیمها یفرط زا .تسا هدوب یهاگشناد عماجم رد حرطم تاعوضوم زا یکی تیریدم عوضوم ریخا یاهلاس رد
    ناداقف هاک اراچ .تسا هدوب یلاع شزومآ نارونبحاص هجوت فرط هراومه یلاع شزومآ فادها دربشیپ رد تیریدم
    حیحاص تیریدام هاکیلاح رد ،دربیم نیب زا ار قایتشا و تیدج هیحور ،روبزم ماون رد دوجوم یاهدادعتسا تیریدم
   هراهب یلااع شزومآ ماون زا هک اههاگشناد یناسنا یاهورین رگید و یملع تئیه یایعا یاهییاناوت هک دوشیم ثعاب
 .(3322 ،یرکاش و رابدرب) دبای اقترا ،دنربیم یفاک
      نیانچ هدامع لایلد .تافرگ راراق اهنامزاس هجوت دروم یتیریدم یاهیگتسیاش هعسوت ،یدالیم داتشه ههد طساوا زا
   روااب نایا و دراد هارمه هب اهنامزاس یارب ار یرامشیب عفانم یتیریدم یاهیگتسیاش هعسوت هک دوب رواب نیا ،یهجوت
 .(3122 ،نایرافم) تساجرباپ زونه مه
  و ااهشرگن ،تایصوصخ ،شناد زا یاهعومجم اهیگتسیاش (1333 ،ناراکمه و 3گنایچ زا لقن هب) 2زچناس داقتعا هب 
     دارافا دراکلمع ااب ااه      یگتاسیاش .دانراد دارافا لغاش راب یاناوارف ریثثت هک دنوشیم  یرعت مه هب طبترم یاهتراهم
 یمارکا ) دنبای دوبهب هعسوت و شزومآ قیرط زا و دنوش یبایزرا لوبق لباق یاهدرادناتسا اب دنناوتیم ،دنراد یگتسبمه
 .(3322 ،هداز بجر و
  و هتاسیاش نانکراک و ناریدم زا یفاک دادعت دوجو مزلتسم روما یهبناجهمه دربشیپ ،ناریا یاههاگشناد و تاسسام رد
 «    دیرا اسب شالها هاب ار ااه تاناما» هک تسا هدش هجوت مهم نیا هب زین ام ینید فراعم رد هک هنوگنامه .تسا دمآراک
 .(54 هیآ ،5 هروس)
     راب هاک یواحن هاب ، دواشیم ساسحا شیپ زا شیب ریخا یاهلاس رد ناریدم یگتسیاش عوضوم هب هجوت زین ناریا رد
   نادانمراک یلغاش یاقترا و باصتنا ،یمالسا یاروش سلجم 1522 بوصم یروشک تامدخ نوناق متشه لصف ساسا
 .(1522 ،یفیطل و رذآ) دریگ تروص یلبق لماشم رد نانآ قفوم درکلمع و یگتسیاش زارحا زا سپ دیاب
     داهاوخ ینامزااس راه رااک دنیآرف رد لئاسم نیرتساسح و نیرتمهم زا هتسیاش ناریدم باصتنا و باختنا ور نیا زا
  ییااه  کالام و ااهرایعم هب زاین دارفا نیرتهتسیاش ندیزگرب و صیخشت و ناریدم باصتنا و باختنا یارب نیاربانب .دوب
 .(4522 ،یقیدصت) دنریگب هدهع هب ار ینامزاس یاهتسُپپ یدصت ،تقایلاب و طیارش دجاو دارفا ات تسا
    یاسک راب ااه  نامزااس یلاصا ناگدننک هرادا و نارگتیاده ،ناحارط ناونع هب ناریدم شقن و هاگیاج و تیمها هزورما
 یا  هژایو و ماهم هاگیاج زا نانآ یهعسوت و یبایزرا ،یرادهگن ،بذج ،باختنا ،رثام دارفا یریگراکب و تسین هدیشوپ
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      ور نایا زا .تاسا هتاسیاش و دانمناوت یاشزومآ یاههورگ ورگرد ،اههاگشناد درکلمع تیفیک یاقترا .تسا رادروخرب
 ی هعاسوت یارب یهاگشناد نالوئسم و ناریدم مهم یاهتیلوئسم زا یکی یشزومآ یاههورگ ناریدم یگتسیاش یبایزرا
  تاسا زاین یشزومآ یاههورگ ناریدم یگتسیاش یبایزرا یارب هک .(2322 ،یتزع) تسا یلاع شزومآ ظفح و یاهفرح
    ناریدام یگتاسیاش ااه هافلام نیا ساسا رب س س و دوش نیودت یشزومآ یاههورگ ناریدم یگتسیاش یاههفلام ادتبا
 .درک یبایزرا ار یشزومآ یاههورگ
   یاشزومآ یااه    هوراگ ناریدام شنیزاگ تای  فیک یااقترا فداه یاتسار رد نینچ مه و هدش هضرع بلاطم هب هجوتاب
 ییوگخساپ نینچمه و یشزومآ یاههورگ ناریدم یگتسیاش دوجوم تیعضو نییعت ددص رد رضاح شهوژپ ،هاگشناد
 اهیگتسیاش نیا زا تاقیقحت و مولع دحاو دازآ هاگشناد یشزومآ یاههورگ ناریدم نازیم هچ ات هک تسا لااس نیا هب
   نایا اایآ و ؟تسا هنوگچ یشزومآ یاه هورگ ناریدم رد یگتسیاش هب ندیسر تهج رد بسانم یوگلا و ؟دنرادروخرب
 ؟تسا رادروخرب بسانم رابتعا زا وگلا
  یااه   هافلوم یاسررب ددصرد ،یشزومآ یاه هورگ ناریدم زاین دروم یاه یگتسیاش ییاسانش روونم هب ،ور شیپ شهوژپ
   نایا فداه .تسا یمالسا دازآ یاه هاگشناد رد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یوگلا یحارط و نیودت رد رثوم
 ، اراگعقاو ،   عمااج یواگلا کای  میاسرت و یشزومآ یاه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش هبناج همه و عماج هعلاطم شهوژپ
 .دوب دهاوخ دمآراک و بسانم
 شهوژپ هنیشیپ
    هاگاشناد یاشزومآ یااه   هوراگ ناریدام یا  هافرح یاه یگتسیاش ناونع اب یشهوژپ رد (4322)ناراکمه و یمیرک روپ
       بوالطم و دواجوم تیعاضو نیاب فاکاش لایلحت  هاب      بوالطم و دواجوم تیعاضو نیاب فاکاش رب یلیلحت :نارهت
   نیاب هاک تسا نآ زا یکاح شهوژپ جیاتن .دش ماجنا نارهت هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یا هفرح یاه یگتسیاش
 نینچمه .دنراد مه اب یراد ینعم توافت یشزومآ یاه هورگ ناریدم یا هفرح یاه یگتسیاش بولطم و دوجوم تیعضو
      هاب یگتاسیاش نیرتاشیب تافگ ناوات  یام یشزومآ یاه هورگ ناریدم یا هفرح یاه یگتسیاش یاه هفلام تیولوا نییعت
         یگتاسیاش هافلام هاب طوابرم یگتاسیاش نیراتمک و یرابهر و تااطابترا ، یرایگ میمصت یاه هفلام هب طوبرم بیترت
 .دشاب یم یتخانش ناور
  هاعلاطم: یاشزومآ  یااه   وراگ ناریدام یگتسیاش یاه هفلوم نیودت ناونع تحت یشهوژپ رد (2322)ناراکمه و سمش
  یگتاسیاش  یااه  هافلوم ریز و اه هفلوم هعماج ییاسانش شهوژپ نیا زا فده .تسا هتخادرپ اه هفلوم ییاسانش هب یفیک
  رایز 25  و هافلوم 3   ییااسانش هاب کرادم و دانسا و هبحاصم زا هدافتسا اب هک تسا هدوب یتشهب دیهش هاگشناد ناریدم
 .تخادرپ هفلوم
233) 2ناراکمه و رولت    ییااسانش هاب "  یلاصا یگتاسیاش بوچراچ کی شرتسگ و هعسوت" ناونع اب یشهوژپ رد (1
  یااه      یگتاسیاش هاک دانتفای تاسد هاجیتن نایا هب نایاپ رد هک دنتخادرپ 23 نرق ناریدم یارب یرورض یاهیگتسیاش
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 (5  ؛یرایگ میماصت (2 ؛لیلحت و هیزجت (3 ؛اهشزرا (2 :داد رارق هورگ 5 رد ناوتیم ار 23 نرق ناریدم یارب یرورض
   .طابترا (5 و یربهر (1 ؛ییاراک (1 ؛یریذپقابطنا (4 ؛شناد
233) 2ناراکمه و نومواوس   موادام  یااه شتن لیلحت و هیزجت ساسا رب یا هفرح یگتسیاش " ناونع اب یقیقحت رد (1
   نایا یااه هاتفای .  تاسا هدراک دیکثت ناریدم یرورض یاهیگتسیاش موزل رب " یلاع شزومآ و شرورپ و شزومآ نیب
   فاداها و تایرومثم    هاب ندیاسر و ااهنآ د  راکلمع هاب  ناریدام یارب یرورض یگتسیاش 42 هک دهدیم ناشن قیقحت
  و نداد راایتخا ، تااطابترا ،یمیتراک ،یریگمیمصت و توایق لماش اهیگتسیاش نیا .دنکیم کمک نامزاس کیژتارتسا
 ،  داایت تیریدام ،  راییغت تیریدام ، سرتاسا تیریدم ،نامز تیریدم ،یهاگآدوخ ،یزاسدامتعا ،یربهر ،ندش هدنیامن
 .دشابیم ینف یاهتراهم و کسیر تیریدم ،راک یهدنامزاس و یزیرهمانرب ،یروآون

 :شهوژپ تالاوس
 ؟دنمادک یشزومآ یاه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا
 ؟تسا هنوگچ یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا دوجوم تیعضو
 ؟تسا هنوگچ یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش بسانم یوگلا
 ؟تسا نازیم هچ ناصصختم رون زا وگلا رابتعا و بسانت هجرد
 :شهوژپ یسانش شور
  یابیکرت  حراط زا  یمالاسا دازآ یاه هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یوگلا نیودت تهج رضاح شهوژپ
  هاجوت اب .دشاب یم (یفیک– یمک) هتخیمآ شور ظاحل زا نینچمه تسا هدرک هدافتسا یزاسرازبا عون زا یلاوتم یفاشتکا
  یدروام  هاعلاطم شور ، دواب  یاشزومآ  یااه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش یاهیگژیو یسررب هک شهوژپ یفیک فده هب
  دراکیور  .تاسا « یاشزومآ  یااه  هوراگ ناریدم یگتسیاش»رون دروم هدیدپ شهوژپ نیا رد .دش باختنا یفیک هناگدنچ
 ،  راضاح شهوژاپ رد  .تاسا  یرااگن  تافاب  دراکیور ، یاشزومآ  یااه هورگ ناریدم یگتسیاش یوگلا میسرت رد یلیلحت
 یگتسیاش رب رثوم لماوع بوچراچ رد ،دیدج شناد کی ناونع هب ، شک زا سپ یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش
 ،اه هاگشناد یملع تایه یایعا زا لکشتم شهوژپ هوقلاب ناگدننک تکراشم .دریگ یم رارق ،یشزومآ یاه هورگ ناریدم
  رد .دنتاشاد ار ناریدم یگتسیاش هزوح رد یصصخت تیلاعف و  یلات هقباس هک دندوب ینارگشهوژپ و اه هاگشناد ناریدم
  بااختنا  راایعم یریگ هنومن شور و دنمفده یریگ هنومن درکیور اب هدننک تکراشم هد دادعت یلک روط هب شهوژپ نیا
 یلاوتم تروص هب یفیک شخب زا هدمآ تسد هب یاه هداد .دوب یرون عابشا ،ناگدننک تکراشم دادعت تیافک رایعم .دندش
  یااصحا زا  داعب  نیماایم هکبش لیکشت و نومیم لیلحت شور زا هدافتسا اب و دش (یشنیزگ و یروحم ،زاب)راذگ دک
 رد . داش  نیودات  هایلوا  یواگلا ، یاشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش هب طوبرم ریگارف و هدنهد نامزاس ،هیاپ نیمایم
    زا دواخ هاک یافلد شور  هدامآ  تاسد  هاب  بوچرااچ  یایاور شجنس یارب و یداهنشیپ یاه هفلوم یجنسرابتعا شخب
  کای و ترکیل یا هنیزگ 4  یط یاه خساپ لماش)قیقحت همانشسرپ طسوت دوش یم یقلت شهوژپ رد یفیک یاه شور
 هدیسر عوضوم اب انشآ یا هفرح و یهاگشناد ناگربخ رون هب (یلامتحا دیدج یاه هفلوم ندش هفاضا تهج زاب شسرپ

                                                           
1 solomon 
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  و لایلحت طوبرم یرامآ یاه شور ساسارب ناشیا (لماوع یدنب تیولوا)یّممک و یفیک یحالصا تارون ذخا زا سپ و
 روونم هب .تسا هدیسر ناگبخن عامجا هب لماوع بیکرت و اه هفلوم ،لدم بسانت تشگرب و تفر هلحرم کی یط اتیاهن
 ، هداش  هتخااس سایقم یروص ییاور یسررب یارب زاین دروم تاعالطا یروآ عمج ،یمک شخب رد ،شهوژپ نیا یارجا
 (رگناشن) هیاپ و (کالم) هدنهد نامزاس ،(لماع) ریگارف نیمایم ،یفیک شخب رد و دش نیودت ییاهن بوچراچ رب ینتبم
  مااجنا زا  ساپ و  میاونت  ساایقم  بالاق رد ، دواب  هداش  داییات   یافیک هویاش  هاب  ااهنآ  ییاایاپ و ییاور ،لبق هلحرم رد هک
   داحاو یمالاسا دازآ هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یرامآ هعماج زا رفن کی و تسیود نیب رد مزال یاه یگنهامه
   لایلحت دروام LISREL8.8 رازفا مرن زا اب یدییات یلماع لیلحت شور اب س س .دش لیمکت و عیزوت تاقیقحت و مولع
  هدافتاسا نیبروک و سوارتشا هتخاس ققحم همانشسرپ زا هدش یحارط یوگلا رابتعا یسررب یارب تیاهن رد .تفرگ رارق
 .دهد یم رارق یبایزرا دروم ار لرتنک و میمعت ،مهف ،قیبطت لماع راهچ هک دش
 شهوژپ یاه هتفای

 ؟دنمادک یمالسا دازآ یاه هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا :لوا لاوس
  ینااسنا عبانم تیریدم یاه هتشر رد یملع تایه ویع رفن 3 قیقحت نیا رد هدننک تکراشم ناگربخ رفن 32 عومجم زا
  یااه  صخااش و  ااه  هافلوم ، دااعبا نیرت مهم نییعت یارب یفیک یاوتحم لیلحت دنیارف .دندوب یشزومآ تیریدم رفن 2 و
   .دایدرگ جارختاسا هیلوا دک 232 دنیارف نیا رد.دش هدافتسا یمالسا دازآ هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش
  قبااطم) صخاش 25 و هفلوم 3 ،دعب 2 تیاهن رد ،هلحرم نیدنچ یط و هباشت ساسا رب اهدک مامدا و ددعتم ینیبزاب اب
 .دیدرگ جارختسا (2 هرامش لودج
    صخااش رگناایب ااهنآ لیذ رد دیفس گنر و هفلوم رگناشن نآ ریز نشور یرتسکاخ ،دعب رگناشن هریت یرتسکاخ گنر
 .تسا

 اهنآ لیذ رد یفیصوت یاهدک و یریسفت یاهدک -1 لودج

 اهنآ لیذ یفیصوت یاهدک یریسفت یاهدک
 یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا
  یتیریدم یاهیگتسیاش
 یکاردا
  یمتسیس رکفت
 قالخ رکفت
 یدربهار رکفت
 یداقتنا رکفت
 یربهر
 یزاس هکبش
 نارگید شرورپ
 ذوفن تردق
 یناسنا طباور
 یریگمیمصت
 تابث
 یریذپ فاطعنا
 هلثسم لح
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 ییارجا
 (یدنم هطباض) یراک طابینا
 لرتنک و تراون
 نامز تیریدم
 عبانم تیریدم
 یزیر همانرب
 یهد نامزاس
 یراک نیل یسید و مون
 یناسر عالطا
 شناد
  یعامتجا یاهیگتسیاش
 یطابترا
 طابترا
 یمیت راک
 یزاس میت
 یریذپ تروشم
 نداد هرواشم
 دارفا تیریدم
 یزاسدامتعا
 هزیگنا داجیا
 یزاسدنمناوت
 ضراعت تیریدم
  یدرف یاهیگتسیاش
 یتیصخش یاهیگژیو
 یریذپ تیلوئسم
 ینامزاس دهعت
 رمتسم یریگدای
 ردص هعس
 سفن هب دامتعا
 یرهاظ یگتسارآ
 یریذپداقتنا
 تیعطاق
 یقالخا یاهیگژیو
 یناسنا تمارک تیاعر
 ینید دهعت
 تقادص
 رارسا ظفح
 یراک نادجو
 ثحابم رد یفرط یب
 تلادع

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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  یلمااعراب هک ییاه هفلوم تیاهن رد ناگربخ زا رفن 43 هب یفلد همانشسرپ لاسرا زا سپ اه هفلوم یجنس رابتعا شخب رد
  هائارا 3     لوداج رد هاک .داندیدرگ ییااسانش دعب2 رد هدش یحارط ییاهن یاه هفلوم ناونع هب دندومن بسک 163 یالاب
 .تسا هدش

 یفلد شور زا هدش جارختسا یاه هفلوم -2 لودج
 یلماعراب اهنآ لیذ یفیصوت یاهدک یریسفت یاهدک
 یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یاه صخاش و اه هفلوم ،داعبا
 235/3  یتیریدم یاه یگتسیاش
 321/3  یکاردا
  یمتسیس رکفت
 قالخ رکفت
 یدربهار رکفت
 یداقتنا رکفت

325/3 
321/3 
5 52/3 
143/3 

 یربهر
 525/3 
 یزاس هکبش
 نارگید شرورپ

553/3 
521/3 

 ذوفن تردق
 یناسنا طباور

1 22/3 
553/3 

 115/3 یریگ میمصت
 تابث
 یریذپ فاطعنا
 هلثسم لح

325/3 
321/3 
135/3 

 333/3  ییارجا
 (یدنم هطباض) یراک طابینا
 لرتنک و تراون
 نامز تیریدم
 عبانم تیریدم
 یزیر همانرب
 یهد نامزاس
 یراک نیل یسید و مون
 یناسر عالطا
 شناد

1 11/3 
511/3 
131/3 
1 15/3 
315/3 
115/3 
325/3 
1 33/3 
1 11/3 

1  یعامتجا یاه یگتسیاش 15/3 
 315/3  یطابترا
5 طابترا 52/3 
 143/3 یمیتراک
 یزاس میت
 یریذپ تروشم
 نداد هرواشم

1 22/3 
553/3 
1 33/3 

 115/3 دارفا تیریدم
 یزاسدامتعا
 هزیگنا داجیا
 یزاسدنمناوت
 ضراعت تیریدم

325/3 
321/3 
135/3 
333/3 

1   یدرف یاهیگتسیاش 11/3 
 511/3 یتیصخش یاهیگژیو
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 یریذپ تیلوئسم
 ینامزاس دهعت
 رمتسم یریگدای
 ردص هعس
 سفن هب دامتعا
 یرهاظ یگتسارآ
 یریذپداقتنا
 تیعطاق

131/3 
1 15/3 
315/3 
115/3 
325/3 
151/3 
135/3 
333/3 

1 یقالخا یاهیگژیو 11/3 
 یناسنا تمارک تیاعر
 ینید دهعت
 تقادص
 رارسا ظفح
 یراک نادجو
 ثحابم رد یفرط یب
 تلادع

511/3 
131/3 
1 15/3 
315/3 
333/3 
1 11/3 
511/3 

 یرادانعم رادقم یدازآ هجرد لادنک بیرض ناسانشراک دادعت اه صخاش دادعت
25 43 1 25/3 53 233/3 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 .دنتفرگ رارق دییات دروم 24163 لادنک بیرض اب اه هفلوم مامت تیاهن رد
 ؟تسا هنوگچ یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یاه هفلوم وداعبا دوجوم تیعضو :مود لاوس
  زا ساپ ، یاشزومآ  یااه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش یاه هفلوم و داعبا دوجوم تیعضو ینعی مود لاوس هب خساپ یارب
    زا هدامآ تاسدب دداع هب هجوت اب هک دش هدافتسا هنومن کت یت کیرتماراپ نومزآ زا اه هداد ندوب لامرن ندش صخشم
  ااه   هافلوم ماامت .تسا بولطم و دوجوم عضو نیب توافت دوجو زا ناشن تسا (1.96)رفص ضرف دده زا رتالاب T ره
  هانومن نیا رد یشزومآ یاه هورگ ناریدم مامت هک تسا نیا رگنایب هک دنا هدومن بسک (2)طسوتم دح زا رتالاب یددع
 .دنتسه نیگنایم زا رتالاب یاه یگتسیاش یاراد یرامآ

 ناریدم یاه یگتسیاش یاه هفلوم و داعبا هنومن کت t نومزآ جیاتن -3 لودج
 2 =طسو دح نیگنایم

 یرادانعم رادقم t رادقم نیگنایم شهوژپ یاه ریغتم

 33363 11363 41162 یتیریدم یگتسیاش
 33363 55461 35162 یعامتجا یگتسیاش
 33363 15165 32562 یدرف یگتسیاش
 33363 153632 21562 یکاردا
 33363 545632 21562 یربهر
 33363 31163 35562 یریگ میمصت
 33363 313622 15462 ییارجا
 33363 353622 55462 یطابترا
 33363 125632 55162 یمیت راک
 33363 21163 23462 دارفا تیریدم
 33363 531622 54162 یتیصخش یاه یگژیو
 33363 23265 55562 یقالخا یاه یگژیو

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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    ریثاات نازایم شجناس یارب دراد بولطم و دوجوم عضو توافت زا ناشن هک 2 لودج زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
     تاسدب لدام هاب هاجوت اب هک دیدرگ هدافتسا یدییات یلماع لیلحت شور زا ناریدم یاه یگتسیاش رب هفلوم و دعب ره
    بیراض ااب یتیریدام یاه یگتسیاش دعب یشزومآ یاه هورگ ناریدم رون زا هک تفرگ هجیتن ناوت یم شور نیا زا هدمآ
 یاه یگتسیاش دعب و دراد رارق مود تیمها زا ،543 بیرض اب یعامتجا یاه یگتسیاش دعب و تیمها نیرتشیب زا 1163
      هداش هائارا رازافا مران زا هاتفرگرب  یااه  لدام 2     لکاش رد هاک .تاسا رادرواخرب تیمها نیرتمک زا بیرض اب یدرف
  ااب یریگ میمصت ،3163 بیرض اب یربهر ،3163 بیرض اب ییارجا هفلوم یتیریدم یاه یگتسیاش دعب رد نینچمه.تسا
  .دانرادروخرب  یتیریدام یاه یگتسیاش دعب رد ار تیمها نیرتشیب زا بیترت هب 2463 بیرض اب یکاردا و 5463 بیرض
   ااب یمیترااک و 5563     بیراض ااب دارافا تیریدام ،4163  بیراض اب یطابترا ةفلوم زین یعامتجا یاه یگتسیاش دعب رد
  یدراف  یااه یگتسیاش دعب رد .دنرادروخرب یعامتجا یاه یگتسیاش دعب رد ار تیمها نیرتشیب بیترت هب 2563 بیرض
   عاضو رد تایمها نیرتشیب زا 3563 بیرض اب یتیصخش یاه یگتسیاش و 5463 بیرض اب یقالخا یاه یگژیو دعب زین
 .دنرادروخرب یشزومآ یاه هورگ ناریدم رون زا دوجوم

  
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

     هانوگچ یمالاسا دازآ هاگاشناد یاشزومآ  یااه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش بسانم یوگلا :مراهچ و موس لاوس

 ؟تسا نازیم هچ ناصصختم رظن زا وگلا رابتعا و بسانت هجرد ؟تسا
  صخااش 25  و هافلوم 3  و داعب 2  زا ناریدام یاه یگتسیاش لدم یفیک و یمک شخب زا هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
  داییات  ااه   لاماع ماامت هک دمآ تسدب 263 یالاب داعبا مامت یلماعراب یمک شخب هب هجوت اب تیاهن رد .تسا رادروخرب
    هاب و یاحارط داعب ره هب طوبرم یاه هفلوم تیاهن رد .دش صخشم دوجوم عضو رد لماع ره تیمها نازیم و دیدرگ
     رد .تاسا هدایدرگ میاسرت داعب ره یلماعراب اب هدش یحارط یوگلا .دش یحارط ریز لکش هب یبیکرت ییوگلا تروص
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    ااهنآ راون و شاخپ وگلا اب هارمه هربخ 33 نیب نیبروک و سوارتشا درادناتسا همانشسرپ وگلا رابتعا نییعت یارب تیاهن
 .دیدرگ صخشم وگلا نوماریپ

 
   یریگ هجیتن
    ناریدام یاراب یاشزومآ  یااه   هوراگ ناریدام  یااه  یگتاسیاش یوگلا یجنس رابتعا و یحارط فدهاب رضاح شهوژپ
        باسانم یواگلا هاک داش حراطم لاااس نایا ،  اتاسار نایا رد .دش ماجنا یمالسا دازآ یاه هاگشناد یشزومآ یاه هورگ
    و شهوژاپ فداه هاب ندیسر یارب ؟تسا هنوگچ یمالسا دازآ یاه هاگشناد یشزومآ یاه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش
  لایلحت ، هتفایراتخااس     هامین هبحااصم نیانچمه و ااه باتک و تالاقم یاوتحم یور رب ادتبا ،هدش حرطم لااس هب خساپ
  تاسد هب یدرف-2یعامتجا -3 یتیریدم -2 یاه ناونع اب یلصا هلوقم 2 رد اه هلاقم یدیلک تارابع .دش ماجنا نومیم
     هاب و یتامداقم یاراجا زا ساپ  .داش هتخاس "ناریدم یاه یگتسیاش" همان شسرپ هفلوم 3 و دعب 2 نیا ساسا رب .دمآ
  صخااش 25 اهنآ رون اب و ارجا ناگربخ زا رفن 43 یور رب یفلد شور هب همان شسرپ یارب بسانم رابتعا ندروآ تسد
   دازآ هاگاشناد یاشزومآ  یااه    هوراگ ناریدام زا رافن 233 یور رب ییاهن همانشسرپ تیاهن رد و تفرگ رارق دییات دروم
     زا هدافتاسا ااب تایاهن رد .داش ارجا ناریدم یگتسیاش دوجوم عضو شجنس یارب نارهت رهش تاقیقحت و مولع دحاو
      یلمااع لایلحت شور زا هدافتاسا ااب س اس دیدرگ صخشم بولطم و دوجوم عضو نیب توافت هنومن کت یت نومزآ
  یگتاسیاش" یوگلا هک داد ناشن یشزومآ یاه هورگ ناریدم یاه یگتسیاش یارب صخاش 25 و هفلوم 3و دعب2 یدییات
 رون زا هک دیدرگ صخشم تیاهن رد و .تفرگ رارق دییثت دروم "یمالسا دازآ هاگشناد یارب یشزومآ یاه هورگ ناریدم
  هاب 1163 بیرض اب یتیریدم یاه یگتسیاش دعب ار تیمها و هجوت نیرتشیب ینونک عضو رد یشزومآ یاه هورگ ناریدم
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   دااعبا نیانچمه و دنک یم صخشم دعب نیا ار اه یگتسیاش رد تارییغت دصرد 11 دهد یم ناشن هک داد صاصتخا دوخ
 ،32163   بیراض ااب اوتحم ،14163 بیرض اب یریگدای و سیردت یاهدربهار ،55163 بیرض اب یریگدای یایف و نامز
 زا  بایترت هب 53263 بیرض اب یدنب هورگ و 23463 فادها ،53463 بیرض اب یبایشزرا ،43163 بیرض اب عبانم و داوم
 .دنرادروخرب تیمها نیرتشیب
  هتاسیاش و  یاشزومآ  طیاحم  ییاایوپ  هاب  هتاسباو ،اه هورگ ناریدم طسوت یشزومآ یاه هورگ هرادا یاه شور ندوب رثوم
 ییایوپ یوگخساپ هک یشزومآ ناریدم یگتسیاش یوگلا نیودت ور نیا زا ؛تسا هژیو یشزومآ ماون نورد دارفا یرورپ
 و دشاب راگزاس یمالسا دازآ یاه هاگشناد یاه یگژیو اب هک ییوگلا .تسا ریذپان بانتجا ،دشاب نایوجشناد و اه هاگشناد
 یاه هتفای و جیاتن .دروآ مهارف ار یعامتجا و یدارفنا یاه هزیگنا ساسا رب اهدادعتسا ییافوکش و دشر یارب لاعف طیحم
  یتااکن هب هجوت مزلتسم یشزومآ یاه هورگ ناریدم ینیزگ هتساش یارب ییوگلا هب یبایتسد هک داد ناشن رضاح شهوژپ
  زاین نیشیپ یاهشهوژپ اب ،شهوژپ نیا رد یتیریدم رصنع هیاپ نیمایم .تسا یتیریدم نوچمه یداعبا هنیمز رد یساسا
 ( 2010 ) ، ناملک ،یکاردا ؛( 2016 ) یقوزرم ،( 1387 ) یکلم ؛یربهر یاه هفلوم اب بسانت ؛هلمج زا تسا هدوب وسمه

  رد یعاامتجا دعب نوماریپ ؛( 2012 ) یمیحاس و مساجنب ،یریگ میمصت ؛(1233) اکساب ،ییارجا ؛( 2006 )؛گربرتسا و
 تفانگنان ،یمیتراک ؛( 2012 ) لابوکا ،دارفا تیریدم:هلمج زا تسا هدوب وسمه زین نیشیپ یاه شهوژپ اب شهوژپ نیا
  دااعبا زا رگید یکی ناونع هب یدرف دعب زا ناوتیم نینچمه (2010 ) یکوزیچام و اویداف ،یطابترا ؛(2012 ) ناراکمه و
 2016 ) اکساب و ( 2014 ) رلتک ،( 2011 ) رلگیس جیاتن اب هتفای نیا درک دای یشزومآ یاه هورگ ناریدم یگتسیاش یلصا

  .تسا وسمه ( 1397 ) روپرقاب و (
 :دوش یم داهنشیپ نینچمه
 و ددرگ تیاعر یلوصا و مهم لصا ناونع هب یتیریدم یاه یگتسیاش ،شهوژپ نیا رد هدش ییاسانش داعبا تیانع اب -2
 .دوش یحارط اه یگتسیاش رگید یاتسار رد و اه هاگشناد اب بسانتم

  رد زور هاب   و عوانتم یاهتاصرف ،دیدج یاهشناد رب طلست ،یمالسا دازآ هاگشناد زادنا مشچ لوحت دنس هب هجوت اب -3
 .دریگ رارق هجوت دروم فادها
 .دریگ رارق هجوت دروم داعبا رگید اب نامزمه یتیریدم یاه یگتسیاش تیوقت یارب یدربهار یاه همانرب -2
 و یی اایتقا  رتاشی ب و دواش ز ایهرپ  یاشزومآ  یااه هورگ ناریدم یارب بلاق کی نورد یاه شنیزگ زا ناکما دح ات -5
  .دوش یریگ میمصت یتیعقوم
 عبانم
 ،      ((هر) مااما هفیحاص سااسا راب) نارایا یاتلود ناریدم یگتسیاش لدم .(3322) یلع ،ناییاضر و یلع دمحا ،یهلا  ئاخ ؛ایؤر ،رف یدسا

 .33-41 صص ،5 هرامش ،2 هرود ،یتلود تیریدم هیرشن .داینب هداد یروئت یژتارتسا درکیور
 .1522 ،رشن نابرهم باتک رشن ،یزاف تیریدم ملع ،تجح ،یجرف ،لداع ،رذآ
    .یرادا مااون یالک یااه تاسایس رب دیکثت اب یتلود شخب یناسنا عبانم ناریدم یاهیگتسیاش یدنیارف لدم نیودت .(2322) ییحی ،چاموت 

 .نارهت هاگشناد ،تیریدم هدکشناد ،یناسنا عبانم تیریدم هتشر ،یرتکد هماننایاپ
   و یکبااچ یاهزااسا ناوت ییااسانش ،  دزای هاگاشناد ، داشرا یسانشراک همان نایاپ ،حلاص دمحم ،ایلوا ،دومحم ،یچریجنز ،دمحم ،یدرمناوج

 .3522 ناتسمز ،یبصع هکبش درکیور اب یکباچ حطس ینیب شیپ و یدنمناوت اب اهنآ طابترا یسررب
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 –    یاگنهرف ناریدام یااهیگتسیاش یروحم یوگلا نیودت .(2322) دیعس ،نشودن یثایم و یدهم دمحم ،هدازراقفلاوذ ؛ناسحا ،زاستیچ
 .3 هرامش ،لوا لاس ،3یمالسا هاگشناد رد تیریدم .یمالسا ناریا رد اههاگشناد یعامتجا
  تیریدام هتشر رد یرتکد هجرد ذخا هلاسر .ناریا یتلود یاههاگشناد یاسؤر یاهیگتسیاش یوگلا یحارط .(3322) نیسحمالم ،تیاضر

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،یسانشناور و یتیبرت مولع هدکشناد ،یشزومآ
 :       ناراهت .ناریدام هعاسوت و شزوامآ رد نیوان یدراکیور .یگتاسیاش رب ینتبم تیریدم هعسوت .(5522) ملسم ،یحلاص و ییترم ،یمرک

 .ژییآ تاراشتنا
 ،تیریدم هیرشن .یشزومآ یاههورگ ناریدم یاهفرح یاهیگتسیاش یسررب .(2322) سنوی ،یردیح و مرکا ،یدباع ؛نیسحریما ،یدومحم
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