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 هدیکچ
 لحم یمومع تامدخ و یمومع تالیهست ،یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا یاه یگژیو اب یمیقتسم هطبار یرهش یگدنز تیفیک
 شور .تسا نادابآ رهش تفن ،یرهش یحاون رد یگدنز تیفیک یاه یرباربان یبایزرا و شجنس شهوژپ فده .دراد دارفا یگدنز
 هلصاح تاعالطا همانشسرپ و یا هناخباتک شور زا هدافتسا اب دوجوم کرادم و دانسا قیرط زا هک دشاب یم یلیلحت -یفیصوت شهوژپ
 یحاون ریاس اب تفن تعنص هب هتسباو یحاون نیب یراد ینعم توافت هک هداد ناشن جیاتن .تسا هداد رارق لیلحت و هیزجت دروم ار
 رادروخرب یگدنز تیفیک زا حطس کی رد یحاون یمامت و دراد دوجو یگدنز تیفیک یاه صخاش زا یرادروخرب رد نادابآ یرهش
 و میرب هیحان هک یروطب .دیدرگ صخشم تفن تعنص شقن و یداصتقا ،یناکم تیعقوم هب هجوت اب یگدنز تیفیک حطس و دنتسین
 ،(1-2 ) یحاون ،هتفای هعسوت اتبسن حطس (3-2) هیحان ،هتفای هعسوت حطس (2-1) و (3-7) هیحان ،هتفای هعسوت الماک حطس رد هدراوب
 ) هتفاین هعسوت حطس رد (2-7) و (1-3) ،(1-1)یحاون و هتفای هعسوت رتمک حطس رد دادعت نیرتشیب اب (2-2) و (3-2) ،(1-3) ،(3-3)
 تعنص هب هتسباو یحاون ًااتدمع یعامتجا و یداصتقا ظاحل هب ( 3-7 و 2-1 ،هدراوب ،میرب ) رت هتفای هعسوت یحاون .دنراد رارق (مورحم
 هب رجنم هلاسم نیا هک دنراد رارق یرتهب تیعضو رد زین یرهش تامدخ یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل زا هک دنشاب یم تفن

  .تسا هدش یگدنز تفیک یاه صخاش زا یرادروخرب رد نادابآ رهش رد یحاون ییاضف یرباربان و ینیزگ ییادج
 
 نادابِآ رهش تفن ،یگدنز تیفیک ،یرباربان ،یبایزرا ،لیلحت :یدیلک تاملک
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 همدقم
 باذج ناونع هب ار دوخ هک دنتسه یروشک ره رد یسایس و یعامتجا ،یداصتقا دشر یلصا زکارم یرهش یحاون
 یاه شلاچ اب یرهش یحاون زا یخرب اما ،دنا هدرک تابثا یروآ ون و تیقالخ ،راک ،تورث داجیا یارب طاقن نیرت
 دوبمک ،یداصتقا یاه یرباربان ،یراکیب ،ینما ان ،یعامتجا تیمرحم ،یطیحم و یکیزیف بیرخت یاه هنیمز رد یمهم
 ،یمداخ )دنهد یم شهاک تدش هب ار یرهش یگدنز تیفیک تالکشم نیا هک دنتسه ور هبور کیفارت و نکسم
 کبس هدنهد لکش عقاو رد و هتشاد تیاضر داجیا رد یساسا شقن یاراد رشب تسیز رتسب ناونعب اهرهش (1 ،0191
 هب مدرم قیوشت رب هوالع تخاس ناسنا طیحم تیفیک هب هجوت .تسوا یگدنز تیفیک هدننک نییعت و ناسنا یگدنز
 روظنم هب رذگ نیا زا (smith and levermore, 2008:5 ) تسا رثوم دارفا رد تیاضر سح یاقلا رب نا رد روضح
 رارق قیقحت دروم و حرطم تیفیک ناونع تحت یموهفم وا یگدنز یفیک داعبا ءاقترا و نیشنرهش رشب تالکشم لح
 هداوناخ و هعماج یدام و یناور ،یحور یاهزاین ندش هدروآرب نازیم شجنس یارب یرایعم ناونعب و تسا هتفرگ
 یدعب کی ی هعسوت هیلع تسا یشنکاو عقاو رد یگدنز تیفیک موهفم دربراک .pal, 2005:24))تسا هدش فیرعت
 هب مامتها تهج رد تسا یشالت و یرهش سایقم رد یدرکراک -یدبلاک افرص هعسوت و یلم حطس رد یداصتقا
 زا یقیقحت ی هنیمز کی ناونعب کیمداکآ ظاحل هب هک (zivelva,2008,439)یزیر همانرب هصرع رد یفیک یاهرایعم
 روشک نیا یلم فادها ققحت یاتسار رد اکیرمآ یروهمج تسایر هتیمک شرازگ .دش حرطم یدالیم 4111 ههد لیاوا
 مان ییاهراک نیلوا ناونعب ًالومعم اکیرمآ رد یتسیز طیحم یاه همانرب هیوناث راثآ هب عجار (1111)رتاب یقیقحت راک و
 اب سپس schuessler, and fisher, 2009: 130)) تسا هدوب یگدنز تیفیک ثحب هب هجوت رگزاغآ هک دنوش یم هدرب
 ).تفرگ رارق نادنمشیدنا هجوت دروم یبرغ یاهروشک رد ندش یتعنص یاهدنیارف و یژولونکت هبناج همه شرتسگ
191 ،یناگساروخ  شیادیپ اب یرهش قطانم و یحاون حطس رد یگدنز تیفیک یاه صخاش یرباربان هک یروط هب (1 ،1
 و تاناکما هزادنا زا شیب زکرمت اب مهدزون نرق زا اه یرباربان نیا اما ،تسا هتشاد دوجو ادتبا زا شیب امک اهرهش
 تالحم شیادیپ .تسا هدیدرگ یدیدشت رباربان یاه تصرف زا یدنم هرهب و یرهش هطقن دنچ ای کی رد تامدخ
 رد ایازم نتشاد نمض یرهش هعسوت دنیارف ،تسًالاب رد هدش رکذ تقیقح رب یبسانم هاوگ دوخ ینغ و نیشنریقف
 هب اهرهش رد ار اه یتلادع یب ،ییاضف-یعامتجا عونت و تامیسقت اب و هدوب زاس هلأسم ناهج یاهروشک زا یرایسب
 (0 ،2191 ،داژن یجاح) تسا هدیناسر روهظ هصنم
 شهوژپ یرظن ینابم

 یگدنز تیفیک موهفم یلمع فیراعت و اهدرکیور رب یدمآرد

 یگدنز تیفیک موهفم
 یم ناکم و نامز نوچمه ییاه هفلوم ریثأت تحت هک دراد یدعب دنچ و هدیچیپ یموهفم یگدنز تیفیک
 زا نآ فیط هک ،دشاب هتشاد فلتخم دارفا یارب یتوافتم یناعم دناوت یم موهفم نیا (epley,2008,296-281)دشاب
 هدرتسگ ،دراد تیعقوم رب زکرمت هک ((بوخ ناکم )) ات دراد یصخش هبنج رب زکرمت هک (تشهب) نوچمه یمیهافم



 579 ...تیفیک یاه یرباربان یبایزرا و شجنس

 لکش اب و تسا هدش لدب یعامتجا یراگزاسان زا یا هنحص هب اهرهش زورما .(Bukenya et al.., 2003: 280) دشاب
 ور نیا زا .میتسه زین ییایفارغج یاضف ندش یتاقبط دهاش ینغ و ریقف نایم فاکش و یعامتجا تاقبط یریگ
 رد یعامتجا یاه یرباربان دوجو هب ندرب یپ یارب اهرازبا نیرت مهم زا یکی یرهش یگدنز تیفیک نراقتمان شرتسگ
 تیدودحم هب هجوت اب دنمتردق یعامتجا تاقبط و اههورگ هک ییاجنا زا (049 ،0191 ،تاداس)دشاب یم هعماج ره
 نیا زا ات دننز یم تسد یتامادقا هب دوخ یاهزاین عفر یارب مزًال تالیهست و تاناکما هب یسرتسد یارب ،عبانم
 تامدخ هب یسرتسد و یرهش یگدنز تیفیک نیب تفگ ناوت یم اذل .دننک یریگولج تالیهست نیا هب نارگید یبایتسد
 یاهروشک یاهرهش رد هک یددعتم تالکشم دوجو اب .(Hatami nejad et al, 2012:43)دراد دوجو یرادانعم هطبار
 اهرهش تیلباق رب هراومه یلم و یللملا نیب حوطس رد نایر همانرب و ناراذگتسایس اما ،دراد دوجو هعسوت لاح رد
 فده هباثم هب یگدنز تیفیک ،ریخا یاه ههد رد (Rezvani et al, 2009: 42)دنراد دیکأت یگدنز تیفیک دوبهب یارب
 (Schmitt, 2004: 41)تسا هتفای ساکعنا اه یراذگتسایس زا یرایسب رد هعماج هعسوت یلصا

 یگدنز تیفیک یاه هاگدید 
 و ینیع دعب میوش یم هجاوم یرهش یگدنز تیفیک شجنس رد یلصا دعب ود اب ام هنیمز نیا رد هحورطم تایبدا رد
 هب یرهش یگدنز تیفیک شجنس یارب مه اب بیکرت رد تردنب و رگیدمه زا ازجم روطب ًاابلاغ داعبا ود نیا .ینهذ دعب
 .(41 :0191 ،ناراکمه و نرتسن)دنور یم راک

 
 (55-33 ،1931 ،فابیلاق) زنیترام و سوتناس رظن زا یرهش یگدنز تیفیک داعبا :2-2 هرامش لکش

 :ینیع دعب
 ًالومعم) یاه صخاش زا یا هعومجم قیرط زا یرهش یگدنز تیفیک /یگدنز تیفیک رب تراظن لماش درکیور نیتسخن
 طوبرم دیاب هدـش هتفگ هک ،تـسا یرامشرس دننام یرادا عبانم زا هدـش عمج ییاضف یاه هداد زا قتشم (تاقوا رتشیب
 و نکسم هنیزه ،یگدولآ حوطس ،مرج نازیم ،هداوناخ دمآرد حطس لاثم ناونع هب)دنشاب هدش ک اردا یگدنز تیفیک هب
 یترابع هب .دهد یم شیامن ار یگدنز ینوریب طیارش هک دوش یم دای ینیع هاگدید ناونع هب هاگدید نیا زا ؛(هریغ
 کـی رد مدرـم یـنیع طیارـش ٔۀەدنهد ساکعنا هک دنتسه ییاهرایعم ،یعامتجا یاه صخاش ای ینیع یاهدرکیور
 ات تسا یگدنز طیارش زا ینیع و یمک یاه هداد رب ینتبم درکیور نیا .تسا ضورفم یگنهرف و ییایفارغج دـحاو
 .(.(Barton, 2003, 203)دشاب یکتم یعامتجا طیحم زا دارفا ینهذ کاردا رب هکنیا
                                                                                                                          :ینهذ دعب
 زا ینهذ یاه یبایزرا یریگ هزادنا و یرهش طیحم یاه یگژیو نایم طباور یزاس لدم لماش درکیور نیمود
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 .تسا لک کی ناونع هب یگدنز زا و صاخ یاه هدیدپ زا یدنمتیاضر لماش هک ،هدوب مدرم یگدنز تیفیک یاهورملق
 زا هدافتسا اب ،دزاس یم سکعنم دوخ یگدنز تیعضو زا ار دارفا یبایزرا و کاردا هک ،ینهذ داعبا رد یگدنز تیفیک
 ،دنا یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا یاه ریغتم لمکم هک اه صخاش نیا .دوش یم یریگ هزادنا ینهذ یاه صخاش
 ،تاکاردا شیامیپ زا ینهذ یاه صخاش .دهد یم شیامن ناش یگدنز ینیع تیعضو زا ار دارفا یبایشزرا و تاکاردا
  .(022 :2191 ،ناراکمه و دمحا روپ)دنیآ یم تسدب یرهش یگدنز زا نینکاس تیاضر و اه یبایزرا
 یگدنز تیفیک هب عجار یرظن یاهدرکیور
 یزیر همانرب و یحارط ،یسانش ناور ،یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم مولع نوچمه ییاه هتشر رد یگدنز تیفیک درکیور
 وگاکیش هاگشناد ناسانش هعماج زا یکی نریگآ مایلیو 9191 لاس رد (sun, 2005: 8)تسا هجوت دروم یرهش
 یزیر همانرب تاعلاطم رد درکیور نیا یریگراک هب).تسا هداد ماجنا هلوقم نیا یعامتجا داعبا اب طابترا رد ا ر یتاعلاطم
 نوچ یمیهافم رب دیکأت اب و هعسوت یعامتجا و یفیک داعبا هب هک ددرگ یم رب 4111 متسیب نرق رخا یاه ههد هب یرهش
 و اه هاگدید نیرت مهم زا یخرب همادا رد .(Massam, 2002, 14-146 )دش هجوت یعامتجا هافر ،یگدنز تیفیک
 .ددرگ یم نایب راصتخا هب یگدنز تیفیک یاهدرکیور
 یتخانش هعماج یاهدرکیور
 ود نیا هک دراد دوجو یعامتجا مولع رد یگدنز تبفیک ثحابم هزوح رد یلصا درکیور ود (1311)نوسرگ داقتعا هب
 لماع هک هنایارگ درف درکیور زا دنترابع درکیور ود نیا ،دنریگ یم رارق یسررب دروم هناگادج رظنم ود زا ار موهفم
 رب هبلغ رد ییاناوت هژیوب ،یگدنز طیحم رب نتفای طلست دننام ییاهدرواتسد و اهتیلاعف ار یگدنز تیفیک نییعت رد رثوم
 قیرط زا یگدنز تیفیک درکیور نیا رد .تسا تسد نیا زا یدراوم و اه تیدودحم دیق زا یدازا و یتخبدب و رقف

 و .دوش یم یسررب فلتخم یاه تیدودحم دوجو مغر یلع شیاهزاین نتخاس ندروآرب رد درف تیقفوم نازیم شجنس
 ظفح نازیم شجنس اب هراومه و دریگ یم رارق هنایارگدرف درکیور لباقم هطقن رد هک ییالعتسا درکیور یرگید
 یور هشیمه ییالعتسا درکیور دیکأت ،نوسرگ رظن قبط .دوش یم فیرعت رت عیسو یعامتجا مظن رد یدرف تیعقوم
 یگدنز تیفیک ،دوش ظفح و تیبثت یبسانم روط هب رت عیسو هعماج مظن هک ییاج ات .تسا یعامتجا مظن تیهام
 .دراد رارق یرتًالاب حطس رد هعماج نا یاضعا
 هناسانشناور درکیور
 هب تسا نکمم اهزاین نیا و دنتسه یدایز یدام ریغ و یدام یاهزاین یاراد اهناسنا یسانشناور یاههاگدید رد
 شهاک یدایز دودح ات یو تداعس ساسحا دوشن هدروآرب ناسنا یاهزاین هک ینامز .دنوش ءاضرا یفلتخم یاه هویش
 ؛دنوش ءاضرا دیاب هک دراد یگتسب ناسنا یاهزاین زا یتیلک هب یگدنز تیفیک ،یعامتجا یسانشناور رد .دبای یم
 .دبای یم شیازفا ناسنا یگدنز تیفیک دنوش هدروآرب رگا یفنم ای تبثم ،دب ای بوخ ،فیعض ای یوق یاهزاین
                                                                                                                یداصتقا درکیور
 نتخاس دروآرب ار دوجوم عبانم ینالقع ظاحل هب دارفا نانآ قیرط زا هک دننک یم دیکأت ییاهدنیآرف رب یداصتقا تایرظن
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 .دننک یم دیلوت ار دوش یم هدیمان یدنمدوس ای تیبولطم هچنا هلیسو نیا هب و دنهد یم صاصتخا ناشیاهزاین
 یسرتسد یور هدش لامعا یاه تیدودحم هب هجوت اب تیبولطم ندناسر رثکادح هب بلاق رد ار دنیارف نیا نانادداصتقا
 .دننک یم یزاسلدم عبانم ینیشناج و یریذپ
 یکیژولوکا یاه درکیور
 تیفیک موهفم یعامتجا و یکیزیف داعبا اههاگدید نیا رد اریز دنراد یقیفلت شرگن یعون یکیژولوکا یاه هاگدید
 ناونع هب یگدنز تیفیک یکیژولوکا یاه تفایهر رد (4111)ناراکمه و زلوباب اقتعا هب .دنوش یم بیکرت مه اب یگدنز
 اجنیا رد .دراد رارق رصانع رگید ریثأت ضرعم رد رصنع ره نآ رد هک دوش یم هدید یلک یاهدنیارف رد رصنع کی
 هک ییاه شالت هب شنکاو رد یمومع هاگ تسیز نیاربانب و دراد یگتسب تسیز طیحم هب یگدنز تیفیک دوش یم هتفگ
 .دوش یم داجیا ینوگرگد راچد دنهد یم ماجنا ناش یگدنز تیفیک هب ندیشخب دوبهب یارب مدرم

 یگدنز تیفیک یاهدرکیور (1)لکش

 
 (1 ،2191 ،یدقن :عبنم)

  نانآ تایصوصخ و اهرهش تفن

 هیاپ -عبنم ،یندعم یاهرهش ریظن یتاحالطصا اب هک دراد دوجو اهرهش زا یصاخ عون ،دوجوم یاهرهش عاونا نایم رد
 یم لکش یندعم عبانم جارختسا زا هک تسا اهرهش یعون هب طوبرم اهرهش عون نیا .دنوش یم هتخانش یجارختسا و
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 ییاهرهش اهرهش تفن نیب نیا رد .(Bang- jun, 2009: 1647)دنک یم ادیپ هعسوت رهش ناونع هب جیردت هب و دریگ
 و شواک زکارم داجیا و تازیهجت ندرک هدایپ و جارختسا هعسوت اب و دنوش یم داجیا تفن جارختسا رثا رب هک دنتسه
 تیهام لیلد هب اهرهش عون نیا .(20 ،1191 ،ناراکمه و دمحاروپ ) دنبای یم هعسوت یناگرزاب و یرادا روما تاقیقحت

 ،یتعنص یاه تیلاعف ،تیعمج زکرمت .دنرادروخرب قطانم ریاس اب هسیاقم رد یرت عیرس هعسوت دنور زا ،دوخ صاخ
 تروص یللملا نیب و یلم یناسنا و هدمع یلام عبانم عبانم بذج اب هک ،قطانم نیا رد هاتوک یتدم رد ... و یداصتقا
 یجارختسا یاهرهش .دهد یم شیازفا ...و یدبلاک ،یعامتجا ،یطیحم تسیز داعبا رد ار نانا یریذپ بیسآ .دریگ یم
 تأشن هتفرگ لکش یاهورین روضح و شرتسگ ،یریگ لکش فلتخم طیارش هطساوب هک تسا یرهش قطانم هلمج زا
 رب یددعتم یراذگرثا و توافتم یامیس یاراد یتعنص و یندعم یاه تیلاعف اب طبترم یاه تیلاعف و جارختسا زا هتفرگ
 رد رادیاپ یاه صخاش یبایزرا ،اهرهش عون نیا رد یلصا و مهم هلأسم .دنتسه دوخ یناسنا و یعیبط یاه موب تسیز
 داجیا .تساهرهش عون نیا یرهش طیحم ....و یگنهرف و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا ،یطیحم تیسز فلتخم داعبا
 دشر هب یبایتسد لاثم هک یروط هب )دنراد زین یسکودراپ تلاح اضعب هک فلتخم داعبا نیا نایم نزاوت و لداعت
 لیاسم لباقم هطقن رد هدوب یتعنص یاهدحاو یًالاب مجح رارقتسا و عبانم زا تشادرب شیازفا اب هارمه هک یداصتقا
 تسا یجارختسا یاهرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب یزیر همانرب هیلوا و یلصا فده (تسا یطیحم تسیز
 رد یرهش رادیاپ هعسوت رب راذگ ریثأت طیارش و اهورین ساسا نیا رب .(01 :9191 ،ناراکمه و یدابآ کلم یراتخم)
 هلمج زا .دراد (ییاتسور و یرهش )یهاگتنوکس قطانم حوطس رگید اب دوهشم و یساسا توافت ،یجارختسا یاهرهش
 ،شیًالاپ ،جارختسا فاشتکا اب طبترم یندعم و یتعنص یاه تیلاعف یًالاب زکرمت :زا دنترابع اهرهش عون نیا یاه یگژیو
 ،یطیحم تسیز یًالاب یاه یگدولآ ،دیدجت لباق ریغ عبانم مامتا و شهاک رطخ ،ینیمز ریز عبانم رودص و یروآرف
 یریذپرجاهم ،هدرتسگ لاغتشا داجیا و یداصتقا ریظن یب یاه تصرف دوجو ،یگناخ و یتعنص یاهدنامسپ یًالاب دیلوت
 شرتسگ ،نیمز یاه یربراک هدرتسگ تارییغت ،یلحم لوادتم و یتنس تیشیعم و لاغتشا یاه هویش رد رییغت ،ًالاب
 مغر یلع -اهرهش عاونا رگید زا ار یجارختسا یاهرهش ،اه یگژیو عون نیا .تسا ...و یعامتجا لیاسم و رهش یدبلاک
 یاه یگژیو زا یکی تفن تکرش هب یرهش تامدخ یگتسباو نینچمه .دزاس یم توافتم و زیامتم ،مادنا ندوب کچوک
 دیدج یاهرهش نیرت مهم و نیرتگرزب زا یکی نادابآ یتعنص رهش .(0 :1391 ،یقیقح راشفا) تسا یتفن یاهرهش زراب
 .دش داجیا رفن رازه 449 رب غلاب یتیعمج ندش اریذپ ینیب شیپ اب هک تسا ناریا رد ،متسیب نرق رد هدش داجیا
 شیازفا ببس نآ ییازلاغتشا و هاگشیًالاپ رطاخب رهش دایز یریذپ ترجاهم .(429 ،3191 ،یناقاهد هداز یدهشم)
 شهاک ثعاب رما نیا هک دیدرگ یرهش نوزومان شرتسگ و یدبلاک یاهاضف هیور یب هعسوت ،تیعمج بذج عیرس
 قیرط زا زین یگدنز تیفیک دوبهب و تمالس یاقترا هک یروط هب تسا هدیدرگ یرهش یحاون رد یگدنز تیفیک
 شیازفا ،دمآرد هنًالداع عیزوت ،یرهش یحاون نیب لداعت ،لاغتشا و شزومآ هب یبایتسد تاناکما و اه تصرف یربارب
 یعامتجا یاههورگ ،ماوقا یارب تامدخ هب ناسکی یسرتسد ،دارفا تمالس ءاقترا و ظفح ،مدرم یساسا یاهزاین نیمأت
 همه ناسکی و ربارب یباتسد تهج تمالس نیمات رد مدرم هنًالداع تکراشم و عبانم نیمأت دنیارف یزاس رادیاپ و
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 زا یدایز یاه یرباربان هزورما هک دشاب یم رهش رد تایرورض مها زا یگدنز تیفیک یاه صخاش رد رهش نادنورهش
 ییاضف -یدبلاک یاضف رد یگناگ ود ببس هک دراد دوجو نادابآ رهش یحاون نیب رد یگدنز تیفیک یاه صخاش رظن

 رد هناگ 91 یحاون حطس رد یگدنز تیفیک یاه یرباربان شجنس و لیلحت فده اب رضاح شهوژپ .تسا هدیدرگ رهش
 .دشاب یم رهش نیا یحاون رد یگدنز تیفیک یاه یرباربان ییاضف عیزوت رد تفن تعنص شقن یسررب و نادابا رهش
 شهوژپ یسانش شور 
 هک ؛دشاب یم یلیلحت -یفیصوت شور رب ینتبم ،نآ یسررب شور و یدربراک عون زا فده ظاحل هب قیقحت عون نیا 

 یفیک یاه صخاش و (4191 یلیصفت حرط )یدانسا یاه شور زا ینیع یفیک یاه صخاش یاه هداد یروآ عمج تهج
 تامیسقت ساسا رب شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدش مادقا همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب ینادیم تاعلاطم زا ینهذ
 ،یتامدخ صخاش لماش شهوژپ نیا یاه صخاش .تسا یرهش هیحان 91 نادابآ رهش (4191) یلیصفت حرط یدبلاک
 تبسن اه صخاش یخرب جارختسا تهج . تسا هدش ماجنا 13191 لاس رد هک دشاب یم یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم
 لومرف زا هدافتسا اب هک تروص نیدب تسا هدش مادقا نادابآ یرهش یحاون رد همانشسرپ عیزوت و یرگشسرپ هب
 تبسن هب یرهش یحاون رد سپس و صخشم هنومن مجح یرهش هقطنم ره رد راوناخ دادعت هب هجوت اب و نارکوک
 شور زا هدافتسا اب و نییعت ریز یاه تروص هب همانشسرپ عیزوت مهس هیحان ره راوناخ لک زا ناشراوناخ دادعت
 هس هیحان ( 02) ود هیحان (101) کی هیحان .دندش عیزوت هناگ 91 یحاون ره یاهراوناخ نیب همانشسرپ هداس یفداصت
 ) هن هیحان ( 311 ) تشه هیحان (11 ) تفه هیحان ( 11 ) شش هیحان ( 31 ) جنپ هیحان ( 19) راهچ هیحان ( 411 )
 .دیدرگ نییعت (21 )هدراوب مهدزیس هیحان و (41)میرب مهدزاود هیحان ،( 901 ) هدزای هیحان (291 ) مهد هیحان ( 321
 .تسا هدومن مادقا نادابآ رهش فلتخم تالحم رد هداس یفداصت شور هب هنایهام دمآرد طسوتم شجنس روظنم هب
 زا یفیک یبایزرا روظنم هب و excel، Spss یرامآ یاهرازفا مرن زا ،شهوژپ یاه هداد لیلحت و یرامآ تابساحم یارب
 یعامتجا و یداصتقا عاضوا طابترا شجنس تهج ،نمدیرف نومزآ زا یدنب هبتر ،یا هشوخ لیلحت وTOPSIS لدم
 نیب نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ ماجنا هب زین ،یگدنز تیفیک یاه صخاش زا یرادروخرب اب نادابآ یرهش یحاون

 شجنس یارب ،نایاپ رد و .دیدرگ هدافتسا یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش و یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش
 و یعامتجا -یداصتقا ظاحل زا یگتفای هعسوت رد نادابآ یرهش یحاون ریاس اب تفن تعنص هتسباو یحاون توافت
 .تسا هدش هدافتسا لقتسم یاه هورگ T نومزآ زا ،یگدنز تیفیک یاه صخاش نینچمه
  شهوژپ ورملق
 زا یکی و روشک یبرغ بونج رد نادابآ ناتسرهش زکرم (2191 یرامشرس قبط) 130190 تیعمج اب نادابآ رهش 
 رهش .تسا هدیدرگ ادج قارع روشک زا دنورا هناخدور هلیسو هب هک (1 لکش) تسا ناتسزوخ ناتسا یاه ناتسرهش
 لوط هقیقد 91 و هجرد 10 ات هقیقد 10 و هجرد 10 ییایفارغج تاصتخم رد نادابآ ناتسرهش تیزکرم ناونع هب نادابآ
 هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم 9 ات 1 عافترا رد و یلامش ضرع هقیقد 31 هجرد 49 ات هقیقد 20 و هجرد 49 و یقرش
 زاوها رهش یبرغ بونج یرتمولیک 241 هلصاف رد و عبرم رتمولیک 1/21 تحاسم اب یلحاس - یا هگلج رهش نیا تسا



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 189 339 

191 ،یزاریش) دراد رارق  نرق رد هدش داجیا دیدج یاهرهش نیرت مهم و نیرتگرزب زا یکی یتعنص رهش نیا .(11 :9
 رد نادابآ هاگشیًالاپ تخاس .دش داجیا رفن رازه 449 رب غلاب یتیعمج ندش اریذپ ینیبشیپ اب هک تسا ناریا رد ،متسیب

 دقاف و ناوج تسا یرهش و لاس داتفه هب کیدزن نادابآ یعقاو نس .دبای یم نایاپ 0111 لاس رد و زاغآ 4111 لاس
 ،یریما) تسا هدرک دشر تفن رب ینتبم داصتقا یانبم رب هدزباتش هریزج هنهپ رد یچراق نوچ و تسا یخیرات تمدق

91 01، 031-131). 

 
 روشک یسایس تامیسقت رد نادابآ رهش تیعقوم (1)هشقن

 شهوژپ یاه هتفای

 سیسپات لدم ماجنا تهج هعلاطم دروم یاه صخاش یپورتنآ نازوا

 نآ هلیسوب هزیلامرن سیرتام ات دشاب یم اه صخاش هب یهد نزو هب زاین سیسپات لدم یارجا یاتسار رد تمسق نیا رد
 قوف تابساحم هب مادقا ،ازجم تروص هب اه صخاش کت کت یارب یپورتنآ نازوا هبساحم زا سپ نونکا .دوش نوزوم
 زا رتشیب شهوژپ نیا یتامدخ یاه صخاش دادعت تسا رکذ هب مزًال .تسا هدش مه اب قیفلت رد اه صخاش هیلک یارب

 اه شخب ریاس رب یتامدخ شخب هبلغ بجوم تسا نکمم رما نیا هک تسا یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا یاه صخاش
 فالتخا و دشاب هتشادن دوجو فلتخم یاه شخب یارب ربارب یاه صخاش باختنا ناکما هک یدراوم رد اذل .دوش
 یاه شخب رب شخب کی هبلغ زا یریگولج یارب ،دشاب هتشاد دوجو فلتخم یاه شخب رد اه صخاش دادعت نیب یدایز
 رد و هدش هبساحم یبیکرت صخاش هناگادج روط هب فلتخم یاه شخب یارب ادتبا هک تسا نیا هار نیرتهب ،رگید
 نیا رد .ددرگ هبساحم ییاهن یبیکرت صخاش ،فلتخم یاه شخب یبیکرت یاه صخاش زا هدافتسا اب مود هلحرم

 رگید یاه شخب رب شخب کی هبلغ ناکما و تشاد دنهاوخ یأر کی اهنت اه شخب زا کی ره ییاهن هلحرم رد تروص
 هطباور) یطخ یزاس سایقم یب شور زا هدافتسا اب ادتبا شخب نیا رد نیاربانب .(19 :0191 ،یرتنالک)دبای یم شهاک
 راهچ زا کی ره ییاهن رادقم ات دنا هتشگ بیکرت و عمج سپس و هدش سایقم یب صخاش ره یاه هداد (0 و 1
 (یقیفلت) ییاهن صخاش رد سیسپات لدم تایلمع ریاس و یپورتنآ نازوا هبساحم بیترت نیدب .دوش صخشم صخاش
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 یسایقم یب شور رد لیدبت یارب .تسا هدش ارجا یطیحم و یداصتقا ،یتامدخ -یعامتجا ییاهن صخاش راهچ اب
 ،دنشاب هدش هتفرگراک هب رگیدکی اب طولخم روط هب یفنم هبنج اب و تبثم هبنج اب یاهصخاش هک یتروصرد ،یطخ یزاس
 .دوش یم هدافتسا (0) هطبار زا یفنم هبنج یازا هب و (1) هطبار زا تبثم هبنج یازا هب

 
(1) 
 
 rij وضع هب طوبرم هدش دعب نودب ریداقم زین nij .دشاب یم ما j صخاش یازا هب ما i هنیزگ هب طوبرم شزرا ،rij نآ رد هک

 .تسا ندومن سایقم یب زا سپ یریگ میمصت سیرتام زا
 
(0)  
 قیقحت یاه صخاش و اهریغتم
 دیاب و تسا هدیچیپ و لکشم یراک یرهش یگدنز تیفیک نییبت و نییعت ،فیرعت ،تهج اه صخاش و اهرایعم نیودت
 زا سپ قیقحت نیا رد هک(20 ،1191 ،یعناق) درک هدافتسا بسانم و طبترم یاه صخاش زا ،هیاپ تامازلا هب هجوت اب
 یاه صخاش ریز و اه صخاش ،دوجوم یاه شهوژپ هب عوجر قیرط زا ناصصختم ءارآ و تایرظن هعومجم رورم
 .تفرگ رارق شهوژپ ماجنا یانبم و جارختسا (1)لودج حرش هب هطوبرم

 شهوژپ یگدنز تیفیک بختنم یاه صخاش (1)لودج 
 اهرایعم اه صخاش

  
 یداصتقا

 
 زادنا سپ نازیم-1یلغش هدنیآ هب دیما -2هناهام دمارد طسوتم-0لاغتشا بیرض-9یراکیب بیرض-0یداصتقا تکراشم خرن-1
 

 یعامتجا
 

 قالط نازیم -3یبهذم نکاما هب یسرتسد -1یگنهرف نکاما هب یسرتسد-2یگیاسمه طباور-0تکراشم-9شزومآ شخب نالغاش -0یداوساب نازیم-1
 

 یگدنزرس -3 شمارآ و تینما -1 اوه یگدولآ -2 یندیماشا با تیفیک -0 هلابز عفد تیفیک -9 طیحم تمالس و تشادهب-1 یطیحم

 
 یشزوما نکاما هب یسرتسد -3 (زاگ ،قرب ،بآ )ییانبریز تالیهست تیعضو -1یرهش تالیهست و تاناکما-2 یمومع لقن و لمح -0یسرتسد -9یشزرو -0 زبس یاضف-1 یتامدخ

 یقیفلت یاه صخاش نازوا (2)لودج 
 یطیحم صخاش  یتامدخ صخاش  یعامتجا صخاش و یداصتقا صخاش 

219/4 331/4 100/4 190/4 

 یاراد یحاون نیب رد نوگمهان شنکارپ و ًالاب یگدنکارپ بیرض اب یاه صخاش دوش یم هظحالم هک یروطنامه
 اب یداصتقا صخاش (یقیفلت )ییاهن ضخاش ساسا رب نادابا رد یرهش یحاون نیب رد هک دنشاب یم یپورتنآ رتشیب
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یپورتنآ نزو نیرتًالاب یگدنکارپ بیرض نیرتشیب
 سیسپات لدم رد یقیفلت صخاش ساسا رب نادابآ یرهش یحاون یدنب هبتر
 دادعت ندرب ًالاب و لوادج دایز دادعت زا یریگولج رطاخب اما هدش ماجنا سیسپات لدم لحارم یمامت تمسق نیا رد

 .تسا هدمآ ریز لودج قباطم لدم ینایاپ لحارم هجیتن افرص و یراددوخ نانا ندروا زا هلاقم تاحفص
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 یقیفلت صخاش سیسپات تارمن و یفنم و تبثم یاهلا هدیا زا لصاوف (3)لودج
 یکیدزن بیرض هنیزگ نیرتدب زا هلصاف هنیزگ نیرتهب زا هلصاف یحاون

 (سیسپات هرمن)

1-11 113312214/4 111124104/4 113112919/4 

1-0 110911424/4 111140024/4  22311212/4 

1-9 124111114/4 103001194/4 010194009/4 
1-0 291210494/4 1114312214/4 201191193/4 

0-1 101314114/4 290091194/4 121911439/4 

0-0 101101014/4 110101404/4 010114019/4 

0-9 22194 0010/4 034034214/4 0221101/4 

0-0 2001290414/4 021000444/4 1200044/4 

9-1 202141214/4 033111114/4 311901911/4 

9-0 101944434/4 192120294/4 140231199/4 

9-9 119231114/4 041021144/4 11933334/4 

 041001031/4 321901041/4 090301044/4 میرب

941 101993444/4 هدراوب 010901/4 031111011/4 

  هدنراگن تابساحم :عبنم 

 هرمن اب هدراوب یحاون هک تسا نآ زا یکاح جیاتن یقیفلت یاه صخاش رد سیسپات تارمن (9) لودج هب هجوت اب 
 هناگ 91 یحاون نیب رد تازایتما نیرتًالاب زا 201191193/4 (1-0)هیحان و 041001031/4 میرب ،031111011/4
 تفن تعنص هب یحاون نیا ندوب هتسباو لیلدب رتًالاب یاه هبتر رد میرب و هدراوب یحاون نتفرگ رارق .دنتسه رادروخرب
 .تسا نادابآ رهش رد
 یا هشوخ یلیلحت لدم زا هدافتسا اب نادابآ یرهش یحاون یدنب حطس
 هک یروط هب ،تسا هدش ارجا یا هشوخ لیلحت لدم (سیسپات تارمن) سیسپات لدم یجورخ ساسا رب شخب نیا رد
 حطس جنپ هب نادابآ یرهش یحاون Analyze>Classify>Cluster analysis یونم و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب
 یاه صخاش ثیح زا (مورحم) هتفاین هعسوت و هتفای هعسوت رتمک ،هتفای هعسوت ًااتبسن ،هتفای هعسوت ،هتفای هعسوت ًاالماک
 هزادنا هلصاف تسا یا هشوخ لیلحت یساسا میهافم زا هباشت و هلصاف میهافم هکنیا حیضوت .دندش میسقت هعلاطم دروم
 رگیدکی اب اهنآ یکیدزن صخاش هباشت هک یلاح رد .دنرگیدکی زا ادج دح هچ ات هدهاشم ود دهد یم ناشن هک تسا یا
 0یسدیلقا هلصاف و (سیسپات تارمن) درادناتسا یاه هداد ساسا رب ،1یگیاسمه سیرتام ادتبا روکذم یونم رد .تسا
 رد و هدش کیکفت رگیدکی زا سیسپات تارمن رد اه هلصاف نیرتمک لصا ساسا رب یرهش یحاون سپس ،دش هبساحم
  .دندش یدنب هتسد حطس جنپ رد تیاهن
 و حضاو هشقن تنوف هشقن ندرک رتگرزب اب )یقیفلت صخاش ساسا رب نادابآ یرهش یحاون یدنب حطس (9)هشقن 
 .دشاب یم ندناوخ لباق و فافش

                                                           
1- Proximity matrix 
2- Euclidean distance 
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 حطس رد هدراوب و میرب هیحان ود هک تسا نآ زا یکاح یقیفلت صخاش رد نادابآ یرهش یحاون یدنب حطس (9)هشقن 
 ،هتفای هعسوت اتبسن حطس رد ییاهنت هب (1-0) هیحان ،هتفای هعسوت حطس (0-9) و (1-0) هیحان ،هتفای هعسوت الماک
 (9-1) ،(9-9)یحاون و هتفای هعسوت رتمک حطس رد دادعت نیرتشیب اب (0-0) و (0-1) ،(1-9) ،(1-1) ،(9-0 ) یحاون
 هدراوب و میرب دننامه تفن تعنص هب هتسباو یحاون نتفرگ رارق .دنراد رارق مورحم ای هتفاین هعسوت حطس رد (0-0) و
 دروم یاه صخاش رد یحاون نیا هعسوت رد تفن تعنص شقن زا ناشن هتفای هعسوت ًاالماک حوطس رد ییاهنت هب
 و فاکش و لداعت مدع ثعاب عومجم رد هلئسم نیا هک دراد (یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم ،یتامدخ )هعلاطم
 .تسا هدش نادابآ رهش ییاضف هعسوت رد ینوگمهان
 :نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب یقیفلت صخاش یدنب هبتر

  نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب یقیفلت صخاش هب طوبرم یرهش یحاون زا کی ره یاه هبتر نیگنایم (4) لودج 
 هبتر یحاون هبتر یحاون

1-1 01/1 0-0 01/41 
1-0 90/2 9-1 90/1 
1-9 42/3 9-0 90/0 
0-1 20/2 9-9 20/1 
 01/9 میرب 42/3 0-1
 12/9 هدراوب 19/1 0-0
0-9 01/0   

  شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 ،یعامتجا ،یداصتقا ) هعلاطم دروم یاه صخاش کت کت زا یا هبتر نومزآ یدنب هبتر تابساحم ماجنا زا سپ 
 مولعم لودج جیاتن ساسا رب تسا هدومن یقیفلت صخاش رد تابساحم هب مادقا تمسق نیا رد (یطیحم و یتامدخ
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 ریاس اب ار یشحاف توافت (اه هبتر نیرت نییاپ) بولطم یاه هبتر نتشاد تلعب تفن تکرش هب هتسباو یحاون هک هدش
 اب بیترت هب (یتفن تکرش )0-9 و 1-0 ،میرب و هدراوب یحاون هک یروط هب .دنا هدرک داجیا نادابآ یرهش یحاون
 هلصاف نادابآ یرهش یحاون ریاس یاه هبتر نیگنایم اب یا هظحالم لباق روط هب 20/2 و 90/0 ،21/9 ،01/0 هبتر نیگنایم
 و یطیحم ،یتامدخ یاه صخاش ریاس دننامه یقیفلت صخاش ساسا رب هک تفگ ناوت یم نیاربانب .دنراد فالتخا و
 دوجوم فاکش داجیا و اه توافت یراد ینعم رد ار یلصا شقن تفن تعنص هب هتسباو یحاون یعامتجا و یداصتقا
 رارق سأر رد دایز فالتخا و زایتما نیرتشیب اب تفن تعنص یحاون هک یروطب دننک یم ءافیا ،نادابآ یرهش یحاون نیب
 هدیدرگ یرهش یحاون حطس رد یگدنز تیفیک یاه صخاش رد یرباربان و یتلادع یب رب دیزم دوخ نیا هک دنراد
 .تسا
 نادابآ رهش یرهش یحاون رد یگدنز تیفیک یاه صخاش یرباربان عیزوت رد تفن تعنص شقن
 یگدنز تیفیک یاه صخاش هعسوت هوحن رد تفن تعنص درکراک رت قیقد شجنس و یسررب روظنم هب شخب نیا رد
 یفیصوت تاعالطا ،0 هرامش لودج رد .تسا هدش هدافتسا لقتسم هورگ ود T.Test نومزآ زا ،نادابآ رهش رد
 .دنا هدش هداد ناشن یرامآ یاه هورگ

 (نادابآ یرهش یحاون ریاس و تفن تعنص هتسباو یحاون) یرامآ یاههورگ یفیصوت تاعالطا (5) لودج
 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم دادعت هورگ

 یگدنز تیفیک یعامتجا -یداصتقا یتامدخ یعامتجا -یداصتقا یتامدخ یعامتجا -یداصتقا
 920/4 120/4 313/4 093/4 112/4 203/4 0 تفن تعنص هتسباو یحاون

 034/4 014/4 140/4 912/4 -101/4 -011/4 1 نادابآ رهش یحاون ریاس
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب هتسباو یحاون هورگ ود یگتفای هعسوت رد توافت شجنس یارب T نومزآ و نیول نومزآ جیاتن ،2 هرامش لودج رد
 دنا هدش هداد ناشن نادابآ یرهش یحاون ریاس و تفن تعنص

 یحاون هورگ ود یگدنز تیفیک یاه صخاش و یعامتجا -یداصتقا یگتفای هعسوت رد توافت شجنس یارب T نومزآ جیاتن (6) لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادقم ،نیول نومزآ رد ،یعامتجا – یداصتقا ریغتم یارب هک دوش یم صخشم ،1 هرامش لودج تاجردنم هب هجوت اب
F طوبرم دادعا دیاب ،تسین راد ینعم نیول نومزآ نوچ اذل ،تسا 101/4 اب ربارب یراد ینعم حطس و 010/0 اب ربارب 
 ینعم حطس و 010/0 اب تسربارب T رادقم هک دوش یم هدهاشم ساسا نیا رب .دنریگ رارق رظن دم لودج لوا رطس هب

 یرامآ یاه صخاش
 
 t نومزآ طیارش

 یربارب یارب نیول نومزآ
 اه سنایراو

 اه نیگنایم (یرباربان ای) یربارب یسررب یارب t نومزآ

F یراد ینعم T هجرد 
 یدازآ

 ینعم
 یراد

 توافت
 نیگنایم

 یاطخ
 درادناتسا

 دصرد 21 نانیمطا هلصاف
 توافت

 ًالاب دح نییاپ دح

-یداصتقا
 یعامتجا

 119/1 110/4 000/4 191/4 444/4 39 010/0 101/4 010/0 اه سنایراو یربارب ضرف شیپ
 یربارب ضرف شیپ مدع
 اه سنایراو

010/9 221/1 144/4 191/4 030/4 019/4 112/1 

یفیک
ت

 یگدنز 
 یرهش

 314/1 109/4 111/4 913/4 144/4 39 213/9 424/4 011/0 اه سنایراو یربارب ضرف شیپ
 یربارب ضرف شیپ مدع
 اه سنایراو

143/0 111/1 104/4 913/4 910/4 341/4 119/1 
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 .دنتسه یتبثم دادعا ود ره ،119/1 اب ًالاب دح و 110/4 اب نییاپ دح نینچه (24/4 زا رتمک) تسا 444/4 اب ربارب یراد
 هعسوت رد نادابآ یرهش یحاون ریاس اب تفن تعنص هب هتسباو یحاون نیب یراد ینعم توافت هک تفگ ناوت یم اذل
 رادقم) نادابآ تفن تعنص هب هتسباو یحاون رتشیب نیگنایم رگید ترابع هب .دراد دوجو یعامتجا و یداصتقا یگتفای
 هب هتسباو یحاون هک تسا نآ زا ناشن نادابآ یرهش یحاون ریاس هب تبسن ،(تسا هدش جرد 2 لودج رد هک 203/4
 ریاس زا رت هتفای هعسوت و یقرتم یهجوت لباق و ریگمشچ روط هب ،یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش رد تفن تعنص
 و یداصتقا یاه صخاش رد نادابآ یرهش یحاون ریاس اب روکذم یحاون نیب فاکش و دنتسه نادابآ یرهش یحاون
 زا یرادروخرب ریغتم یارب هک دوش یم هدهاشم ،1 هرامش لودج ساسا رب نینچمه .تسا دوهشم یعامتجا

 424/4 اب ربارب یراد ینعم حطس و 011/0 اب ربارب F رادقم ،نیول نومزآ رد زین یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش
 تسا 24/4 زا رتنییاپ ریداقم نومزآ یراد ینعم طرش و تسا 24/4 ربارب ًااقیقد راد ینعم نیول نومزآ نوچ اذل ،تسا
 هک دوش یم هدهاشم ساسا نیا رب .دریگ یم رارق رظن دم لودج لوا رطس هب طوبرم دادعا رتشیب طایتحا تهج اذل
 رطس ردT رادقم هک دنچ ره .(24/4 زا رتمک) تسا 144/4 اب ربارب یراد ینعم حطس و 213/9 اب تسربارب T رادقم
 .دنتسه یتبثم دادعا ود ره ،314/1 اب ًالاب دح و 109/4 اب نییاپ دح نینچمه .تسا راد ینعم 104/4 حطس رد زین مود
 رد نادابآ یرهش یحاون ریاس اب تفن تعنص هب هتسباو یحاون نیب یراد ینعم توافت هک تفگ ناوت یم اذل
 هعسوت یحاون شقن هک دوش یم صخشم رتقیقد یسررب اب .دراد دوجو یگدنز تیفیک یاه صخاش زا یرادروخرب
 میرب یحاون هکیروط هب .تسا راکنا لباق ریغ هنیمز نیا رد تفن تعنص هب هتسباو یعامتجا و یداصتقا ظاحل هب هتفای
 و تلزنم یاراد نآ نانکاس و هدوب نادابآ تفن تعنص نیلوئسم و نانکراک تنوکس لحم 0-9 و 1-0 ،هدراوب و
 هک تسا هدش یعس نانآ تالحم تخاس و یحارط رد هک هدوب یرت بسانم یعامتجا و یداصتقا تیعقوم
 یاه صخاش ساسا رب یا هنومن ود T. Test نومزآ هچنآ ربانب ..دوش تیاعر رتشیب هچره یزاسرهش یاه درادناتسا
 نادابآ رهش رد ییاضف یگناگود و ینیزگ ییادج ،داد ناشن یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش و یعامتجا -یداصتقا
 نادابآ یرهش یحاون ریاس و تفن تعنص هب هتسبا و یحاون بلاق رد یگناگود و ینیزگ ییادج نیا هک تسا دوهشم
 .تسا صیخشت لباق
 یریگ هجیتن و ثحب 
 و یتامدخ ،یعامتجا ،یداصتقا )یقیفلت یاه صخاش قیرط زا نادابآ رهش رد یگدنز تیفیک یلک تیعضو یسررب رد
 رد نادابآ رهش هناگ 91 یحاون نیب دیدش یاه یرباربان و راد ینعم فالتخا و فاکش زا یکاح جیاتن (یطیحم
 یگدنز تیفیک زا حطس کی رد یحاون یمامت هک یروطب .دشاب یم یگدنز تیفیک یاه صخاش زا یرادروخرب
 هیحان ) دننام تفن تعنص شقن و یداصتقا ،یناکم تیعقوم هب هجوت اب یگدنز تیفیک حطس و دنتسین رادروخرب
 ،هتفای هعسوت الماک حطس رد هدراوب و میرب هیحان ود هک یروط هب دنک یم رییغت هیحان ره (0-9 و 1-0 ،میرب و هدراوب
 ،(1-1) ،(9-0 ) یحاون ،هتفای هعسوت اتبسن حطس رد ییاهنت هب (1-0) هیحان ،هتفای هعسوت حطس (0-9) و (1-0) هیحان
 حطس رد (0-0) و (9-1) ،(9-9)یحاون و هتفای هعسوت رتمک حطس رد دادعت نیرتشیب اب (0-0) و (1-0) ،(9-1)
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 زا ناکم کی تیعمج هچ ره هک دوش یم صخشم شهوژپ یاه هداد هب هجوت اب .دنراد رارق مورحم ای هتفاین هعسوت
 ریاس رد یگدنز تیفیک حطس ندرب ًالاب زاس هنیمز دوخ دریگب رارق یرتًالاب هجرد رد یعامتجا -یداصتقا صخاش رظن

 لیلد هب یحاون نیا هک اریز دنک یم قدص عوضوم نیا تفن تکرش هب هتسباو یحاون یارب هک ددرگ یم صخاش
 رتشیب رد مزًال یاهدرادناتسا زا نینچمه و تفن تکرش یلام یاه تیامح زا تفن تعنص تکرش هب ندوب هتسباو
 کیناگرا تروص هب اهنآ رانک رد یتفن یاه تیلاعف عبت هب هک یحاون رگید ،لباقم فرط رد ،دنرادروخرب تامدخ
 عیزوت و هعسوت زا لکش نیا تاریثأت و دنتسه مزًال یرهش یانب ریز یهافر تاناکما دوبمک اب ای دقاف ،دندمآ دوجوب
 رد ییاضف یرباربان و یگناگود یعون داجیا ثعاب یگدنز تیفیک یاه صخاش هب یسرتسد رد رباربان و بولطمان

 نادابآ رهش یحاون رد یدایز یتاقبط هلصاف و ینیزگ ییادج ببس رما نیا هک دیدرگ نادابآ رهش ییاضف راتخاس
 دوش یم لماش ار هاگشیًالاپ فارطا یزکرم یحاون ًااتدمع یعامتجا و یداصتقا ظاحل هب رت هتفای هعسوت یحاون .دیدرگ
 ظاحل زا رتشیب یگتفای هعسوت نمض یحاون نیا .دنشاب یم تفن تعنص هب هتسباو اهنآ زا یهجوت لباق دادعت هک
 هب رجنم هلاسم نیا هک دنراد رارق یرتهب تیعضو رد زین یرهش تامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا یعامتجا و یداصتقا

 هدش یزیر همانرب تالحم دوجو دننام یلماوع نیب نیا رد .تسا هدش نادابآ رهش رد ییاضف یگناگود و ینیزگ ییادج
 رت هدش یزیر همانرب یدبلاک ظاحل هب مه و دنتسه رت یقرتم یعامتجا و یداصتقا ظاحل هب مه هک تفن تعنص هتسباو
 یداصتقا و یعامتجا ظاحل هب مه هک نادابآ رهش یقرش یحاون رد هژیو هب یا هیشاح تالحم دوجو زین و دنتسه

 نیا .دنراذگ ریثات ،دنا هدوب یرهش تیریدم هجوت دروم رتمک یدبلاک هعسوت ظاحل هب مه و دنا ریذپ بیسآ و فیعض
 تسا حرطم رهش کیژولوکا دشر لحارم ثحب رد هکنانچمه و تسا هتفای همادا زین لسلست رود تروص هب هلاسم
 ترجاهم هب مادقا دوخ یتاقبط هاگیاج ءاقترا زا سپ ،یعامتجا یتح و یداصتقا ظاحل هب فیعض یتیعمج یاه هورگ
 زا رترادروخرب نینچمه و یعامتجا و یداصتقا ظاحل هب رت یقرتم تالحم هب و هدرک دوخ ناماسبان تالحم زا

 .دنراذگ یم یاپ یرهش تامدخ
 عبانم
 .لوا پاچ ،سراف جیلخ هاگشناد تاراشتنا ،یناریا یاهرهش تفن ،(0191) نیدلارون دیس ،یریما

 هعلاطم) زیخ تفن یاهرهش رد یرهش یاهیربراک ییاضف عیزوت یوگلا ،(1191) ...ا حور ،یدمحم ،...ا تمارک ،یرایز ؛دمحا ،دمحا روپ
 10-42 صص ،1 هرامش ،مجنپ و تسیب لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(نادبنگود رهش یدروم

 یزیر همانرب همانلصف ،(ناسراف رهش :یدروم هنومن )یگدنز تیفیک یاه یرباربان یبایزرا و لیلحت ،2191 ،یرداق رفعج و یلع ،داژن یجاح
 .10 یپایپ هرامش ،9 لاس ،یا هقطنم

 لاس ،یطیحم هعلاطم و ایفارغج هلجم (یدروم هعلاطم )یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا ،0191 ،یکنرس راکوج یسیع و نیسح ریما ،یمداخ
 .0 ص ،0 هرامش ،لوا

 یراکددم هیرشن ،یگدنز تیفیک موهفم یلمع فیراعت و یرظن یاهدرکیور رب یدمآ رد ،0191 ،روپنایک دوعسم و یلع ،یناگسروخ ینابر
  .0 هرامش ،مجنپ لاس ،نارهت هاگشناد یعامتجا

 کینکت زا هدافتسا اب یگدنز تیفیک یاه صخاش لیلحت و شجنس ،0191 ،نایرفص یلیلج امه و یدابآرز هدیعس و ارهز ،تاداس
TOPSIS 049 ص .21 هرامش ،مود لاس رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم همانلصف ،دهشم رهش رد. 



 789 ...تیفیک یاه یرباربان یبایزرا و شجنس

 یرادرهش 11 هقطنم یدروم هعلاطم یرهش قطانم رد یگدنز تیفیک یبایزرا ،1191 ،هنگنز دحا و یدمحمروپ یرخف و یلع ،یعامش
 .9 هرامش 2 هرود یرهش یزیر همانرب یایفارغج شهوژپ ،نارهت

 .مود پاچ ،دنرفا تاراشتنا ،نارهت ،نادابآ یرگشدرگ یاه هبذاج و یرهش یامیس ،9191 ،دومحم ،یزاریش
 هعلاطم) یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا ،4191 ،یرهاط اضر دمحم و ییوبسل هداز ناضمر یدهم و یاتسور یبتجم و رقابدمحم فابیلاق

 .19 هرامش موس لاس , ،ایفارغج هیرشن ،(دابآ تفای هلحم :یدروم

 .نارهت ،ابص گنهرف تاراشتنا ،مود پاچ ،(ییاتسور و یرهش ،یا هقطنم) یزیر همانرب رد یمک یاه لدم ،0191 ،لیلخ ،یرتنالک
 ،قفاب رهش هعلق هلحم :یدروم هعلاطم )یگدنز تیفیک ءاقترا یاتسار رد یرهش تالحم رد یگدنز تیفیک شجنس ،1191 ،هبوبحم ،یعناق

 .10 هرامش ،متشه لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن
 یرادیاپ یاه صخاش یبایزرا و شجنس ،(9191) دمحم ،یمالغ ،یلع دیس ،ینیسح ،هسیفن ،یصوصرم ،اضر ،یدابآ کلم یراتخم

 لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ همانلصف ،(هیولسع یجارختسا رهش :یدروم هعلاطم) یجارختسا یاهرهش رد یگنهرف -یعامتجا
 .11-411 صص ،11 هرامش ،مجنپ

 ،مود پاچ ،تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رد یرهش یزیر همانرب یاه یگژیو رب یلیلحت ،3191 ،رصان ،یناقاهد هداز یدهشم
  .نارهت

 لیلحت شور زا هدافتسا اب یگتفای هعسوت یاه صخاش رظن زا ناتسلگ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس ،1191 ،یحاتف اراس و نیهم ،نرتسن
 .1 هرامش ،مود لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج هلجم ،یلماع

 تاعلاطم همانلصف (نادمه رهش :یدروم هعلاطم )یگدنز تیفیک یاه هفلوم و اه صخاش رب یرورم ،2191 ،ییاباب ردیح و هلادسا ،یدقن
 .90 هرامش ،متفه لاس ،یرهش تیریدم
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