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  همدقم
 دننام یناوارف تالکشم بجوم ریخا یاه لاس رد یرهش تیعمج شیازفا رانک رد هیلقن لیاسو زا هدرتسگ هدافتسا
 هار شهاک ،وردوخ روهظ و تعنص رصع .(Clifton et al,2016) تسا هدش تالکشم ریاس و اوه ،یتوص یگدولآ
 نیمه رد .(Syedah Tabish (and Er. Munish Kumar2017:43 )دهد یم ناشن ار نآ هب طوبرم یاهاضف و نتفر
 یاه هبنج هب قیقد هجوت هب زاین ( ،Skayannis etal, 2017) هزیروتومریغ تلاح کی ناونع هب اه هار هدایپ هعسوت ،اتسار
 یدمآراک ،ینمیا ،یگدوسآ ،ندوب اریذپ ،شیاسآ ،(Lu et al. 2016, Zheng et al.2015)رباع تالیهست یتحار و ینمیا

 تیدودحم یاه تسایس زا یکی یزاس هار هدایپ ،نیا دوجو اب (Burden, 2001)دراد عامتجا نایم رد لماعت ای طابترا و
 سپ ،هدایپ دارفا ینمیا شیازفا ،یروحم-وردوخ راب نایز یتسیزطیحم یاهدمایپ شهاک لابند هب هک دشاب یم کیفارت
 Brambilla and Longo)تسا یرهش طیحم دوبهب و هراوس کیفارت نودب و هدایپ یاه تیلاعف یارب اهاضف نتفرگ

  .(1399 ،دازکاپ) دراد ار طیحم یاه تیفیک تفایرد و طیحم هب قلعت ساسحا ،ییاضف کاردا رد یمهم شقن و (1977
 ًالالبق .دنوش یم هتخانش زورما یاهرهش رد شخب تیوه و زیگنا هرطاخ یرصانع ناونع هب هدایپ یاهریسم و اه هدودحم
 یاه نابایخ اب ار دوخ اه نآ هزورما اما .دنتفای یم اهانب کت و دبنگ ،دنلب یاهانب رد ار دوخ یرهش تیوه اهرهش
 یویرانس تئارق یارب یناکم هباثم هب یخیرات و فطع طاقن و اه هناشن اب مأوت هدایپ یاهریسم .دنناسانش یم ناش هدایپ

 و لاح رهش یامیس هب هک نارهت رد کیفارت لضعم هب هجوت اب هزورما .دنشابیم رهش هرطاخ یرادیاپ ظفح و یرهش
 دیاب ،دنشاب هتشاد ار رهش زا هدافتسا مهس نیرتمک هدایپ نارباع تسا هدش ببس و هداد ار گرزب گنیکراپ کی یاوه
 زا ار رهش یاضف دناوتیم هکنیا نمض و تسا یدنورهش هدیدپ هب یا هژیو هجوت ،یزاس هار هدایپ ای اههار هدایپ هک تفگ
 هب یگتسباو زا یتاظحل ات ،دوشیم زین نادنورهش رد یور  هدایپ گنهرف دشر ببس ،دنک جراخ قلطم «یروحم وردوخ»

 دمآو تفر ناکما هک ییاهاضف دوجو دننادب دوخ یگدنز تامازلا وزج ار یور هدایپ و دنوش اهر یصخش یاهوردوخ
 زیگنا هرطاخ یاه تیعقوم داجیا و تغارف تاقوا زا یرادرب هرهب رب هوالع ،تسا اهوردوخ روبع ناکما زا رتشیب اه هدایپ
 .تسا رثؤم زین نارگشدرگ بذج رد ،رهش هب تبسن رطاخ قلعت نینچمه و
 رادم هب اهور هدایپ یاهدرکراک و ازجا ندنادرگزاب رد هتشذگ لاس نیدنچ یط هک یتامادقا زا یکی ،اتسار نیمه رد
 تایح نداد فده اب هک تسا یتامادقا هعومجم ،درکیور نیا .تسا ینیرفآزاب ،تسا هدش هتفرگ راک هب یدمآراک
 رد یرادیاپ و یعامتجا ماجسنا هب رجنم و دریگ یم تروص نوگانوگ حوطس رد یرهش یاهاضف و اهدرکراک هب ددجم
 یهاگ ینیرفآزاب تامادقا هک تسا نآ زا یکاح یرهش ینیرفآزاب هبرجت .(Sorensen 2004: 14) ددرگیم نآ داعبا همه
 یرهش ،هلحم داعبا همه هک عماج یحرط تروص هب یهاگ و تسا هدوب هلحم ریز ای هلحم کی رد هژورپ کی دح رد
 ات (رازاب هتسار کی یزاس فک) کچوک رایسب سایقم رد درکیور نیا زین ناریا رد .تسا هتفرگ یمرب رد ار ...و
 .تسا هتفرگ رارق لمع دروم هلحم کی هبناج همه یاهار هدایپ یزاسزاب

 یرهش یزیر همانرب یورشیپ یبسانم یوگخساپ دناوت یم نآ یدربهار تیهام هب هجوت اب یرهش ینیرفآزاب عوضوم
 تیوه (فذح) یزاسکاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب رگ هلخادم یدرکیور ناونع هب یرهش ینیرفآزاب .دشاب رصاعم نارهت
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 و روپدسا) دزادرپ یم رضاح نامدرم یگدنز طیارش اب بسانتم و دیدج یتیوه قلخ هب ،فلتخم یاه هرود یخیرات
 رارق هجوت دروم نادنچ ،یرهش یاهاضف زا یلقتسم شخب ناونع هب هدایپ رباعم ،اتسار نیمهرد .(119 :1199 ،نارگید
 اه لیبموتا یروبع شقن اه یزیر همانرب  رد و دنا هتفر رامش هب اه هراوس تکرح زا یعبات هلزنم هب هشیمه هکلب .دنا هتفرگن
 یاهریسم یحارط و یزیر همانرب ،ور نیا زا .(9 :1199 ،ناینیما و یدنرز) دنا هدش هداد حیجرت اه ناسنا تکرحرب
 و تغارف تاقوا ندرک رپ یارب یلماع و یرهش زکارم یایحا رد تیمها اب تامادقا هلمج زا دناوت یم یرهش یهار هدایپ
 19 هقطنم رد یرهش هار هدایپ ینیرفآزاب .(1199 ،ناینیما ،و روپدمحم) دشاب اهرهش رد یگنهرف و یعامتجا تالماعت

 ،سونأم یطیحم داجیا ،ناکم قلعت سح یزیگنا هرطاخ رما رد صخاش و زیامتم روحم ناونع هب دناوت یم نارهت رهش
 .دشاب ناریا روشک و نارهت رهش رد یرهش نارگشدرگ بذج هنیمز رد قفوم یدروم هنومن نینچمه
 ریظن ؛درف هب رصحنم و هدرتسگ یاه هار هدایپ و رباعم یاه هکبش دوجو مغر هب نارهت یرادرهش 19 هقطنم ،نیا دوجو اب
 و یرهش یاهاضف رد یتسینردم شرگن تیمکاح لیلد هب ،رهش یمیدق تفاب هدودحم رد اهرذگ و اه نالاد ،اه هتسار
 لماوع نیا .تسا هدشن یرهش تفاب زا شخب نیا یهدناماس و ایحا هلوقم هب یفاک هزادنا هب ،اه لیبموتا گنررپ روضح
 رب اهورهراوس تکرح یجیردت هطلس نینچمه و یزیر همانرب هطیح رد اهنآ یدمآراکان و یتیریدم فعض رطاخ هب
 رد و هتخاس رود ،اه هار هدایپ رد ناسنا یاهزاین و اه سایقم زا ار یرهش ناحارط و نازیرهمانرب ،یرهش رباعم و اهاضف
 نینچ موادت .دش هتساک ،نارهت یزکرم شخب یرهش یاهاضف یگنهرف و یعامتجا یاه هبذاج و اه شزرا زا ،هجیتن
 تیوه یب ،صقان هتینردم و تنس اب یخیرات لباقت لیلد هب هقطنم نیا یرهش یاهاضف یندم تایح دش ثعاب یدنور
 تسد زا یانعم هب ،هدایپ رباع ناونع هب رهش رد مدرم رثؤم روضح مدع ،بیترت نیدب .ددرگ طاشن و یباداش دقاف و
 هب دیاب یرهش یاه یگژیو نینچ ظفح روظنم هب نیاربانب .تسا یرهش یگدنز تیفیک تفا و رهش یندم موهفم نتفر
 نارباع هب هدایپ یحاون صیصخت و یزاس هار هدایپ شبنج .درک یا هژیو هجوت یور هدایپ بسانتم یاهاضف و هدایپ رباع
 یاقترا و هتفایزاب ار دوخ هاگیاج ،هتفای هعسوت یاهروشک یزاسرهش یاه هژورپ رد هک تسا یدایز تدم ،رهش رد
 نویامه باب هار هدایپ .تسا حرطم اهرهش نیا رد یرهش تیریدم داهن هیاپ فادها زا یکی ناونع هب اهاضف نیا تیفیک
 یبهذم یگنهرف هژیو تامسارم یرازگرب ،یتنس و تقوم یاه هچرازاب تهج یرذگ ،یراجت و یخیرات هقباس رب هوالع
 یبیکرت شور رضاح هلاقم رد شهوژپ شور .تسا هجوت نایاش اه نآ زا یمدرم لابقتسا و فلتخم یاه هراونشج و
 و یا هناخباتک تاعلاطم رب یکتم یدانسا یژولودتم ود ره زا اذل ؛تسا یلیلحت -یلیلحت یفیصوت یاه شور هب یکتم
 رد اهرایعمریز لیلحت و هیزجت یارب .دشاب یم نویامه باب هدودحم ،قیقحت یرامآ ةعماج .تسا هدش هدافتسا ینادیم
 و هربخ رفن 91 دادعت زا ،اتسار نیمه رد .دش هدافتسا ترکیل فیط بلاق رد سیسپات کینکت زا هناگادج یاه شخب
 حرط یارجا تروص رد هک تسا یتارثا تخانش لابند هب رضاح قیقحت ور نیمهزا .تسا هدش هدافتسا رما ناسانشراک
 اضف نیا نابطاخم یاهزاین نتشاد رظن رد اب نآ هعسوت و تیفیک یاقترا هنیمز نویامه باب  هار هدایپ یوررب ینیرفآزاب
 ؛دهاکب دنتسه هجاوم نآ اب زورما یاهرهش هک یعامتجا و یگنهرف ،یطیحم یاه نارحب زا هجوت لباق هزادنا ات دناوت یم
 .تشاد دهاوخ لابند هب اراضف نیا زا هنیهب هدافتسا هعسوت هک دبای شیازفا یگدنزررس و یعامتجا دامتعا حطس و
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 یرظن ینابم

  هدایپ-
 یسیلگنا ی همانتغل .نآ لاثما و دراپس هار یاپ اب هک نآ :تسا هدش انعم هنوگ نیا "هدایپ" ادخهد ی همان تغل رد
 یاه هویش ریاس اب هسیاقم رد یور هدایپ قیرط زا رتشیب ار دوخ یاهرفس هک دناد یم یدرف ار هدایپ (1111) دروفسکآ

 یاهاپ یور رب هک دنک یم فیرعت یسک ناونع هب ار هدایپ جیتیره» ییاکیرمآ ی همان تغل رد .دهد یم ماجنا لقنو لمح
 لماع و یتایح نوخ ،هدایپ رباع و تسا یناسنا ی هیاپ و یساسا تیلاعف کی یور هدایپ .دهد یم ماجنا ار رفس دوخ
 زا هدافتسا اب هک یناسک عماوج یخرب رد ( 3:1111 : ناراکمه و نیکنار) «.تسا یرهش یاهاضف شخب تایح
 ,Abley) دننک یم رفس رادخرچ یلدنص ناربراک نینچمه و رتوکسا ،تیکسا ،رلور تیکسا دننام کچوک یاه خرچ

 ای و اه هداج یور رب هک یسک هب لاومعم هژاو نیا ،نردم نارود رد .تسا هدش هدناجنگ هدایپ ناونع هب زین (2005
 .تسا هدوبن نینچ هتشذگرد اما ،دراد هراشا دور یم هار اهور هدایپ
  اه هار هدایپ
 یاه لیسناتپ یخرب ندوب اراد رطاخ هب ًالاتدمع هژیو لیالد هب هک دنتسه یرهش یاهاضف زا یشخب هدایپ یاه هدودحم

 رد هدایپ نیرباع هک دنتسه ییاهاضف اهور هدایپ .درادن ددرت ناکما هراوس و تسا زاب هدایپ یور هب طقف تکرح صاخ
 هدش هتخاس یاهانب و صاخ یاه هصخشم اب و دوش یم هتخانش یمومع یاضف کی ناونع هب و دنتسه دمآو تفر رد نآ
 یاه هار و ور هدایپ  یاه هکبش .(1399 ،یعیفش)  دیآ یمرد یگدنز زا یشخب تروص هب و دریگ یم لکش نآ فارطا رد
 عونتم یاهوگلا اب و دنک یم لصو رگید هلیسو ره ای و فلتخم یاه فک و اه هلپ هلیسو هب رگیدکی هب ار اه ناکم هدایپ

 هراوس یاهریسم ،دوش ظفح یسرتسد و موادت هک یدحرد ،دهد یم دنویپ ،دهد یم یگتسویپ تلاح کی رهش هب دوخ
 طبترم مه هب ار هعومجم کی هک هدایپ یاه هار زا راوتسا و هدیشیدنا هکبش کی یلو هدرب نیب زا ار یدرف تیوه
 یعمج تیلاعف زورب یارب یرازبا ،اه هار هدایپ یفرط زا .(1399 ،نایبیبط) دروآ یم دوجو هب ار یناسنا یوگلا کی دنک یم
  .(1399 ،دازکاپ) دنشاب یم
 یرادم هدایپ-
 ی هقطنم ،تسا هدرک داجیا هدایپ دارفا تیروحم اب یا هیحان و هدش هار هدایپ هب لیدبت هک ار اه نابایخ زا یا هعومجم
 ار رهش راتخاس ،یرهش یاضف باتک رد ،(1919)ریرک بار .(Brambilla & Longo, 1997) دنیوگ یم رادم هدایپ
 هجوت مدرم یوس زا نابایخ رد یعامتجا تراظن و نابایخ یعامتجا شقن هب و دناد یم نادیم و نابایخ زا لکشتم
 یو .دنک یم هجوت زین نابایخ یاضف رد یناسنا سایقم تیاعر و نابایخ یاه هرادج یزاسامن موزل هب وا .دراد یرتشیب
 رد ؛تسا نردم یزاسرهش نافلاخم زا و هدوب رصاعم یاهزاین رانک رد یتنس کیسالک یاه شزرا تیمها هب دقتعم
 نیا .دشاب یم ناش یعمج یگدنز رد نانآ تکراشم و نادنورهش ی همه روضح لحم ،اه هار هدایپ تفگ ناوت یم تیاهن
 شقن رب ه هوالع و دنشاب یم نادنورهش زا یفلتخم یاه هورگ یاریذپ و هدرک لمع رهش ی همه سایقم رد اهاضف
 .(Karier, 1979)دنروآ یم مهارف ...و اشامت و شدرگ ،یعامتجا سامت یارب تحار و نما یناکم ،یسرتسد و یطابترا
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  یزاسهار هدایپ
 ی هدمع شخب هک ییاهاضف ای اه نابایخ داجیا زا تسا ترابع یزاس هار هدایپ :تسا هدمآ ناوک تربار تغل گنهرف رد
 ای اه نابایخ داجیا زا تسا ترابع یزاس هار هدایپ .(Robert Cown , 2008: 285)تسا دازآ هیلقن لیاسو کیفارت زا اهنآ
 نابایخ هک تسا هدمآ یرهش یاه هار یحارط همان نییآرد ؛(1399:9 ،وج یناشاک) هراوس دشودمآ زا اهر یاهاضف
 دننک یم عونمم نآ هب ار یراوس یاه لیبموتا دورو ،طیحم هب نداد یرترب روظنم هب هک تسا ینابایخ ی هدایپ صوصخم
 .(1999:9 ،یرهش یاه هار یحارط همان نییآ) دوش یم میظنت نآ هب یروتوم هیلقن لیاسو ریاس دورو و
  یرهش ینیرفآ زاب
 تسا یرهش نکسم و اه ناسنا یگدنز طیحم تیفیک یاقترا روظنم هب ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب
 یاه تسایس رد یهجوت لباق یایازم و دنبای یم دوبهب زین یرهش هعسوت و تنوکس یاه صخاش هعسوت ،نآ رثا رب هک
 .(1399 ،ینیئآ) دنراد یرهش یرادهگن هنیزه شهاک و یرهش هعسوت
 لابند هب هکنیا و ددرگ یم یرهش تالکشم لح هب رجنم هک تسا یا هچراپکی و عماج لمع و شرگن یرهش ینیرفآزاب
 &Roberts)دشاب یم یتسیز طیحم و یکیزیف ،یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رد ایاپ یا هعسوت ندومن مهارف

Sykes,2000:17). رد یرادیاپ و یعامتجا ماجسنا هب هکلب ،تسین قطانم ددجم هعسوت دروم رد ًالافرص ،درکیور نیا 
 .(sorenesn 2004:14) دراد هجوت گنهرف و مسیروت ،دنامسپ تیریدم یژرنا ییوج هفرص هلمج زا نآ داعبا ی همه
 یتامادقا هلمج زا ،دوش یم هتفشآ یرهش قطانم تایح دیدجت هب رجنم یرهش ینیرفآزاب هک تفگ ناوت یم ،نیاربانب
 ناملبم ،یمومع یاهاضف یزاسزاب - ؛ینوکسم قطانم رد یگدنز طیارش دوبهب - ؛یخیرات قطانم یزاسزاب :دننام
 تروص ...و لقن و لمح یاه تخاسریز ،(قرب ،زاگ ،بآ یاه هکبش)یرهش یاه تخاسریز یزاسون ؛هریغ و یرهش
 ؛یگدنز تیفیک دوبهب ؛ینف و یداصتقا ،یعامتجا یاه هفلوم ساسارب یرهش ینیرفآزاب تامادقا ،هجیتن رد .دریگ یم
 و یعامتجا طباور هکبش دوبهب ؛هقطنم ای ینوکسم هقطنم ریوصت دوبهب ؛ام یاهزاین هب نکسم و اه نامتخاس یراگزاس
 .(Alpopia and Manole, 2013:179)دریگ یم تروص تینما کرد
 قیقحت هنیشیپ

 جره) Chaos هیرظن ساسا رب یورهدایپ یور رب هدایپ رباع شبنج هعلاطم ناونع اب یاهلاقم (3911) یفاصر و یدیعس
 شقن ،مهم لقن و لمح عون کی ناونع هب ،یور هدایپ ؛تسا نآ زا یکاح جیاتن هک دنداد رارق یسررب دروم (جرم و
 میمصت و نازیر همانرب یارب یدایز تیمها زا لقن لمح عوننیا .دنک یم افیا یرهش لقن و لمح یاه متسیس رد یمهم
 .دراد عماوج یتمالس یاه هبنج تسیز طیحم رد نآ ریثات لیلد هب ناگدنریگ
 Furlan هعسوت یاتسار رد هحود برغ یراجت هقطنم یرهش ینیرفآزاب ناونع اب یا هلاقم رد ،(3911)شناراکمه و 

 دربهار و یسرتسد دوبهب قیرط زا اه TOD هک دندقتعم نیققحم و دنداد رارق یسررب دروم ار یمومع لقن و لمح
 یارجا و یحارط یامنهار هک دهد یم ناشن اه هتفای .دراد یپ رد ار یگدنز تیفیک شیازفا نیمز یربراک و لقن و لمح
 .دشابیم نادنورهش هب تامدخ هئارا و نادنورهش یگدنز تیلباق یاقترا یارب ار هحود قطانم رگید رد TOD لدم
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 یرهش رادیاپ هعسوت درکیور اب یخیرات یاه تفاب یرهش ینیرفآزاب ناونع اب یشهوژپ رد ،( 9199) یزرمارف و نایرذآ
 و یعامتجا ،یطیحم تسیز و یدبلاک تالکشم هک دهد یم ناشن اهنآ جیاتن و دنا هتخادرپ زیربت نابایخ هنهک هلحم هب
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تالکشم دصرد نیرتشیب یتیریدم
 (تشر رهش هار هدایپ یدروم هنومن) ینیرفآزاب هیرظن تخانشو یسررب ناونع اب یشهوژپ ،(9199) نارگید و رفهب
 یاه تیولوا داضت هاگ و لماعت ناتساد؛ یرهش ینیرفا زاب لوحت ،هک دهد یم ناشن جیاتن و دنداد رارق یسررب دروم
 و یداصتقا– یسایس یاه ماظن رب مکاح یاهوگلا واه میاداراپ رییغت رتسب رد عوضوم نیاو هدوب یگنهرف و یداصتقا
 هتشاد یراد انعم رییغت لماوع رگید هب تبسن یرهش ینیرفآ زاب رد گنهرف شقن .تسا هداد خر یعامتجا تالوحت
 .تسا
 یرـهـش یـنـیرـفآزاـب تیریدم رد یداـهـن ناـیـم تابسانم لیلحت ناونع اب یشهوژپ رد (1199) نارگید و یزوریف 
 شقن هب هجوت اب هک تسا نیا رگنایب جیاتن و دنا هتخادرپزاوها رهشنالک :یدروم هعلاطم هدوسرف یاهتفاب رادـیاـپ
 ضرف شیپ ناونع هب رادیاپ یرهش ینیرفآزاب ققحتتامازلاواهترورض اب بسانتم ،یداهن یاهتیفرظ یاقترادیاب ،رگشنکره
 یعاسم کیرشت و یلماعت یاهتیفرظ زا هدافتسا رب یلصا شالت ییارگداهنون درکیور زا هدافتسا اب و دوش هتفرگ رظن رد
 .دشاب دیدج یاهراتخاس داجیا لباقم رد ،نارگشنک نایم یراکمه و طابترا رب ینتبم
 قیقحت شور
 تاعالطا .تسا یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یا هعسوت -یدربراک قیقحت عون ،رضاح شهوژپ درکیور هب هجوت اب
 یزاس هار هدایپ هنیمز رد طبترم یاه تیاس یسررب نینچمه و یا هناخباتک ای یدانسا شور زا هدافتسا اب زاین دروم

 رایعم تشه زا شهوژپ نیا رد .دشاب یم نویامه باب هدودحم ،قیقحت یرامآ ةعماج .تسا هدش یروآ عمج
 ،یراتفر ،یدبلاک ،یریذپ فاطعنا ،ینمیا ،یعامتجا شخب رد ،عونت و یگدنزرس ،صخاش یسرتسد و یریذپذوقن)
 لیلحت و هیزجت یارب .(9 هرامش لودج)تسا هدش هدافتسا رایعمریز 99 زا و (یطیحم تسیز و تیوه ظفح
 91 دادعت زا ،اتسار نیمه رد .دش هدافتسا ترکیل فیط بلاق رد سیسپات کینکت زا هناگادج یاه شخب رد اهرایعمریز
 .تسا هدش هدافتسا رما ناسانشراک و هربخ رفن

 یرهش ینیرفآزاب رظنم زا یزاس هار هدایپ رب راذگرثا یاهرایعمریز و اهرایعم :1 لودج
 اهرایعمریز دامن اهرایعم
 گنیکراپ هب یسرتسد .A 9  یسرتسد و یریذپذوقن

B 1. نوماریپ یلصا یاهریسم هب یسرتسد تیلباق داجیا 
C 9. یمومع لقنو لمح هب هدایپ یسرتسد 
D 1. هار هدایپ هب فلتخم طاقن زا یسرتسد تیلباق 
E 1. یرارطضا و یتامدخ یاه نیشام یسرتسد 

 رفس بذاج یاه یربراک یریگراک هب .F 1  عونت و یگدنزرس
G 9. ناشورف تسد روضح تهج ییاهاضف نتفرگ رظن رد 
H 3. تغارف تاقوا یربراک رارقتسا 
I 1. ینوکسم و یراجت طلتخم یربراک دوجو 
J 19. یراجت یربراک عونت 

  ینابایخ رتائت و یاه هاگشیامن یرازگرب ،یگنهرف و یبهذم یاه مسارم یرازگرب .K 99 یعامتجا
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L 19. هار هدایپ رد لاغتشا و هار هدایپ زا هدافتسا هب یناکم رطاخ قلعت  
M 99. هعماج فلتخم راشقا روضح نازیم ،یعامتجا تینما  

 بسانم ییانشور زا یرادروخرب .N 19 ینمیا
O 19. هراوس هب نمیا یسرتسد 
P 19. ور هدایپ راتخاس تیفیک شیازفا 
Q 99. ریسم رد حطس فالتخا زا زیهرپ 
R 39. هناد تشرد بلص یربراک رارقتسا زا زیهرپ 

  یناکم و ینامز توافتم یاه تیلباق داجیا .S 19 یریذپ فاطعنا
T 11. فک رد بلص حلاصم یریگراک هب زا زیهرپ 
U 91. یهایگ ششوپ و ناتخرد طسوت ریسم یتسدکی نتخیر مه هب زا زیهرپ  

 عونتم ناملبم زا هدافتسا .V 11 یدبلاک
W 91. هرادج رد عونتم یاه مرف یریگراک هب 
X 11. حطس فالتخا زا زیهرپ و بسانم یزاس فک 
Y 11. ناوت مک دارفا یارب بسانم یحارط 
Z 11. هراظن و ثکم تهج ییاهاضف داجیا 

AA 91. اه هرادج و ریسم رد بسانم ییانشور زا یرادروخرب 
AB 31. ریسم یگتسویپ 

 هدودحم رد ندرک دیرخ و ندنام یارب اه هزیگنا .AC 11 یراتفر
AD 19. رفس باختنا یارب یحیجرت یاه نامز 
AE 99. هدودحم هب نتفر یارب اه هزیگنا 

 اپرید یاه مان اب اهریسم و اهانب یماسا ظفح .AF 19 تیوه ظفح
AG 99. دنتسه اضف رتکاراک اب ریاغم هک ییاهانب زا زیهرپ 
AH 19. زیگنا هرطاخ و صخاش یاهانب ظفح 

 یمیلقا شیاسآ .AI 19 یطیحم تسیز
AJ 19. یطیحم یگدولآ شهاک 

AK 99. تینما و ینمیا شیازفا 

 (سیسپات)هرایعمدنچ یاه یریگ میمصت
 : 9TOPSIS شور
 یبایزرا دروم صخاش n هلیسوب هنیزگ m شور نیا رد .دیدرگ هئارا نوی و گناوه طسوت9319 لاس رد شور نیا
 رظن رد یدعب n یاضف کی رد هطقن m لماش یسدنه متسیس کی ناونع هب ناوتیم ار هلاسم ره و دنریگیم رارق
 )تبثم لاهدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتمک دیاب یباختنا هنیزگ هک تسا هدش انب موهفم نیا رب کینکت نیا .تفرگ
 ضرف .دشاب هتشاد (−𝐴i ،نکمم تلاح نیرتدب)یفنم لاهدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتشیب و (�𝐴i ،نکمم تلاح نیرتهب
 .(1399 ،هداز بجر و رذآ ) .تسا یشهاک ای و یشیازفا تخاونکی روطب صخاش ره تیبولطم هک تسا نیا رب
  :دوش یم (سایقم یب)لامرن ریز تروص هب (D)میمصت سیرتام :لوا ماگ

𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
�𝑗

𝑗=1

 j=1, 2, 3… n i=1, 2, 3… m  

 .دوشیم هدیمان 𝑁𝐷 هدمآ تسدب سیرتام
 :دوش یم لصاح ریز تروص هب ،میمصت سیرتام هدش لامرن یاه نزو :مود ماگ

V = N�* Wn∗n j=1, 2, 3… n i=1, 2, 3… m 
                                                           

2.Technique for order Performance by Similarity to Ideal solution 
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.دشابیم اهصخاش یارب هدمآ تسدب یاهنزو زا یرطق سیرتام کی W و نوزوم سایقمیب سیرتامV نآ رد هک
  

Ai) تبثم لآ هدیا لح هار :موس ماگ
Ai) یفنم لآ هدیا لح هار و(�

 :دنوش یم فیرعت ریز تروص هب (−
𝐴� = {(𝑀𝐴𝑋𝑖𝑉𝑖𝑗 I jЄ𝐽1),( 𝑀𝐼𝑁𝑖𝑉𝑖𝑗I jЄ𝐽�)I i=1,2,3,….,mتبثم لاهدیا هنیزگ 

 𝐴− = {(𝑀𝐼𝑁𝑖𝑉𝑖𝑗I jЄ𝐽1),( 𝑀𝐴𝑋𝑖𝑉𝑖𝑗I jЄ𝐽�)I i=1,2,3,….,m }= یفنم لاهدیا هنیزگ 
𝐴i�={𝑣1�,𝑣��, … , 𝑣��} 
𝐴i−={𝑣1−,𝑣�−, … , 𝑣�−} 

  هکیروطب
 = 𝐽1{ n I,…,1,2,3اهصخاش تبثم رصانع ءازا هب}

   = �𝐽{ n I,…,1,2,3اهصخاش یفنم رصانع ءازا هب}

 ءازا هب ار هزادنا نیمه و تبثم هنیزگ و یفنم لاهدیا لح هار ءازا هب یسدیلقا مرن ساسا رب هلصاف هزادنا :مراهچ ماگ
 :میروآیم تسدب ریز تروصب یفنم هنیزگ و تبثم لاهدیا لح هار

𝑑𝑖� = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗�)�
𝑗=1

2 i=1, 2, 3… m 

𝑑𝑖− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗−)�
𝑗=1

2 i=1, 2, 3… m 

 :دوش یم هبساحم ریز تروصب لاهدیا لح هار هب 𝐴iیبسن یکیدزن : مجنپ ماگ
 (i=1, 2, 3… m) ,  Ci=

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
��𝑑𝑖

− 

 دهاوخ 𝐶𝑖 0=و −𝑑𝑖 0 = هاگنآ ،دشاب 𝐴𝑖− 𝐴𝑖 = هکیتروص رد و دوش یم 𝐶𝑖 1=و �𝑑𝑖 0 = هاگنآ ،دشاب 𝐴𝑖� 𝐴𝑖 =هچنانچ
 .دوب دهاوخ رتکیدزن کی هب نآ 𝐶𝑖رادقم ،دشاب رت کیدزن لآ هدیا لح هار هب 𝐴𝑖هنیزگ ره نیاربانب ،دش

 .دیآ یم تسد هب اههبتر بیترت ،هنیزگ ره یارب Ci هدش لصاح هسیاقم هب هجوت اب :مشش ماگ
 شهوژپ ورملق و هدودحم

  نارهت رهش ییایفارغج تیعقوم

 هک هدش عقاو راومه اتبسن یتشد رد ناریا ی زکرم ری وک یل امش هیشاح و زربلا یاه هوک یبونج هنماد رد نارهت رهش
 یلصف یاهدور اب هارمه رواخ رد دورجاج و برغ رد جرک یلصا دورود هلیسو هبو تسا بونج هی لامش زا نآ بیش
 .ددرگ یم بورشم دنراد نایرج بونج هب لامش زا یگمه هک نک و هکرد ،)دابآ هاش( دابآراد دنبرد ای دابآرفعج

 19 ات هقیقد 19 و هجرد19و ی رواخ لوط هقیقد 99 و هجرد 91 ات هقیقد 1 و هجرد 91 رد ییایفارغج رظنزا نارهت رهش
 یحاون رد ،رتم 1199 (یررهش( نارهت هاگشیالاپ :بونج رد نآ عافترا و هتفرگرارق یلامش ضرع هقیقد 11 و هجرد
 (9399 ،رتسگ سراپ رواشم نیسدنهم تکرش( تسارتم 1199 دابآدعس :لامش رد و رتم 1919 رهش کراپ یزکرم
  نارهت رهش 21 هقطنم یفرعم
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 بوسحم نارهت رهش یمیدق قطانم زا یکی 19 هقطنم .تسا نارهت یرهش قطانم زا یکی نارهت یرادرهش 21 هقطنم
 و هیحان 1 لماش عبرم رتمولیک 91/19 لداعم یتحاسم اب هقطنم نیا .تسا هدیدرگ عقاو رهش نیا زکرم رد هک دوش یم
 نیرت مهم زا ( ناریا رامآ زکرم ) دشاب یم تیعمج رفن 993911 یاراد 1199 لاس رامآ ساسا رب و .تسا هلحم 19
 رد اه هناخترافس و اه هناخترازو ،یتلود یاهداهن و زکارم زا یرایسب و نارهت رازاب نتفرگ رارق هقطنم نیا یاه یگژیو
 .تسا هقطنم نیا

 99 نابایخ هب قرش تمس زا شوش نابایخ هب بونج تمس زا یمالسا بالقنا نابایخ هب لامش تمس زا هقطنم
 .دشاب یم دودحم یمالسا تدحو و ظفاح یاه نابایخ هب برغ تمس زا و رویرهش
 نویامه  باب نابایخ یفرعم

 نادیم زا و هتفرگ رارق نارهت یرادرهش 19 هقطنم ،1 هیحان هدودحم رد هک تسا یهاتوک نابایخ نویامه باب نابایخ
 نیا .دوش یم متخ (نوردنا برد:میدق مان) لیفارساروص نابایخ هب و عورش (هناخپوت نادیم :میدق مان)ینیمخ مامِاا

 کیفارت حرط رد نابایخ نیا هدودحم لک نینچمه .تسا یسرتسد لباق ینیمخ مامِاا یورتم هاگتسیا قیرط زا نابایخ
 هبور هفرطکی نابایخ نیا .دشاب یم عونمم نادب یصخش هیلقن لئاسو رورم و روبع و هتفرگ رارق نارهت یرادرهش
 هدایپ رباع مجح سوبوتا هاگتسیا و ینیمخ ماما یورتم هاگتسیا دوجو لیلد هب هار هدایپ نیا یادتبا رد و هدوب بونج
  .دنیامن یم هدافتسا هدودحم رد شدرگ یارب یکیتسال خرچ اهراطق زا اه نآ زا یرایسب هک دشاب یم دایز
 ار گرا یلامش تمسق نابایخ نیا .دوب نارهت هفالخلاراد مهم و هدمع یاه نابایخ زا یلاع باب ای نویامه باب نابایخ
  .دش یم بوسحم مرح یاهرد زا هک دوب هدش عقاو هیساملا ردرس نآ بونج رد و درک یم لصو هناخپوت نادیم هب
 و هسبلا شورف زکرم ناونع هب هک تسا ییاه هاگرذگ زا یکی هزورما ،یخیرات هقباس رب هوالع نویامه باب هار هدایپ
 هژیو تامسارم یرازگرب ،یتنس و تقوم یاه هچرازاب ییاپرب هار هدایپ نیا رد .تسا روهشم رایسب هنادرم کاشوپ
 .تسا هجوت نایاش اه نآ زا یمدرم لابقتسا و فلتخم یاه هراونشج و یبهذم یگنهرف
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 ناگدنراگن عبنم ،21 هقطنم رد هعلاطم دروم هدودحم تخانش :1 هشقن

 
 21 هقطنم ،2 هیحان رد هعلاطم دروم هدودحم یا هراوهام ریوصت :1 لکش

  شهوژپ یاه هتفای

 ثعاب تیاهن رد رما نیا هک .تسا هدایپ تکرح ،یرهش یاهاضف رد یناسنا روضح ثعاب هک مهم یاه ثحب زا یکی
 عاونا هئارا یارب ییاج هدایپ تکرح ناوت یم ،نیا دوجو اب .دوش یم اه نآ یعامتجا شقن ییایوپ و یگدنزرس
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 یگدنز نیمأت رد اهاضف عون نیا نوچ .درک دادملق ...و حیرفت تیعقوم و دارفا تحارتسا ،لماعت ،یعامتجا یاه تیلاعف
 هدایپ رتهب یبایزرا یارب ،نیاربانب .دنراد یساسح و یمهم شقن رت تلزنم و رت مارآ و رت نما یرهش طیحم و یعمج
 زا لصاح جیاتن .تسا هدش هدافتسا یرهش ینیرفآزاب رظنم زا مهم یاه صخاش دادعت زا نویامه باب روحم یاه هار
 لقنو لمح هب هدایپ یسرتسد صخاش یسرتسد و یریذپذوفن ثحب رد دهد یم ناشن هرایعم دنچ یریگ میمصت
 یاه هفلؤم نیب رد نآ تیمها نازیم هدنهد ناشن و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج رد 19111 زایتما بسک اب یمومع
 بسک اب بیترت هب گنیکراپ هب یسرتسد و یرارطضا و یتامدخ یاه نیشام یسرتسد صخاش .دراد هعلاطمدروم
 و ناسانشراک رظن هب روکذم یاه صخاش ،نیاربانب .دراد رارق موس و مود یاه هاگیاج رد 99111 و 91111 یاهزایتما

 اه هار هدایپ نیا رد هچ ره و دراد نویامه باب هار هدایپ روحم رد ینیرفآزاب شیازفا رد یمهم شقن هعماج ناگربخ
 دناوت یم دریگب تروص اه نآ یور ینیرفآزاب رظنم زا یبسانم تیریدم و دشاب ایهم یساسا یاهزاین هب یسرتسد شقن
 شجنس دروم هدودحم رد هار هدایپ شیازفا رد ینیرفآزاب رما نیا و ددرگ عقاو دیفم اه هار هدایپ درکلمع دوبهب رد
 .ددرگ مهارف نادنورهش یارب لماوع ریاس و یریذپ تسیز شیازفا یارب رادیاپ هعسوت همدقم دناوت یم
 ینیرفآزاب نازیم ردقچره و تفرگ رارق شجنس و یبایزرا دروم زین لماوع ریاس زین عونت و یگدنزرس شخب رد
 شیازفا اه هدودحم نیا رد یریذپ تسیز عونت و یگدنزرس نازیم نامه هب دشاب رتشیب عونت و یگدنزرس رد یرهش
 رد 11111 زایتما بسک اب تغارف تاقوا یربراک رارقتسا هک دهد یم ناشن اه نآ جیاتن ،اتسار نیمه رد .دنک یم ادیپ

 و عونت رد یرهش ینیرفآزاب شخب شیازفا رد نآ شقن و تیمها نازیم رگنایب و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج
 هاگیاج رد زین رفس بذاج یاه یربراک یریگراک هب هفلؤم .تسا هتشاد نویامه باب هدودحم یاه هار هدایپ یگدنزرس
 نامه هب دشاب اههور هدایپ رد باذج یاه یربراک عاونا نازیم هچ هک دهد یم ناشن هفلؤم نیا و تسا هدش عقاو مود
 رد زین یراجت یربراک عونت ،لماع نیموس .ددرگ عقاو رثؤم یریذپ فاطعنا و یریذپ عونت شیازفا رد دناوت یم نازیم

 و دوبهب رد یرثؤم شقن دناوتیم مه یربراک نیا رد رهش ینیرفآزاب شقن شیازفا و تسا هدش عقاو موس هاگیاج
 .دشاب هتشاد نویامه باب یزاس هار هدایپ درکلمع
 رد ینیرفآزاب نازیم هچ ره هک یروط هب دشاب یم رثؤم رایسب یزاس هار هدایپ رد ینیرفآزاب شقن زین یعامتجا شخب رد
 یعامتجا شخب رد ،نیا دوجو اب .دشاب یم رت گنررپ زین یعامتجا شخب نازیم نامه هب دبای شیازفا شخب نیا
 هدافتسا هب یناکم رطاخ قلعت شخب هک تسا نآ ییایوگ جیاتن و دنتفرگ رارق شجنس و یبایزرا دروم یمهم یاه هفلؤم
 دناوت یم و دراد اه هفلؤم نیب رد تیمها نیرتشیب رگنایب و عقاو تسخن هاگیاج رد هار هدایپ رد لاغتشا و هار هدایپ زا
 یاه مسارم یرازگرب هفلؤم .دنشاب هتشاد یرهش ینیرفآزاب رظنم زا اه هار هدایپ ندش یعامتجا شیازفا رد یرثؤم شقن
 هب هعماج فلتخم راشقا روضح نازیم ،یعامتجا تینما و ینابایخ رتائت و یاه هاگشیامن یرازگرب ،یگنهرف و یبهذم
 هعلاطمدروم هدودحم ینیرفآزاب رد اه نآ زا کی ره تیمها نازیم ناشن و دنراد رارق موس ات مود یاه هاگیاج رد بیترت
 .دنراد
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 دهد یم ناشن جیاتن هک دنتفرگ رارق شجنس و یبایزرا دروم یاه صخاش یزاس هار هدایپ دوبهب یارب زین تینما ثحب رد
 و شقن نیرتشیب ریسم رد حطس فالتخا زا زیهرپ و بسانم ییانشور زا یرادروخرب ،ور هدایپ راتخاس تیفیک شیازفا
 شقن هب هجوت و اه نآ زا کی ره درکلمع دوبهب هجیتنرد و دنا هتشاد هعلاطمدروم یاه صخاش نیب رد ار تیمها
 دشاب هتشاد نویامه باب نابایخ رد تینما شیازفا رد دناوت یم یرثؤم شقن شجنسدروم دودحم رد یرهش ینیرفآزاب
 رد هدایپ نارباع و نادنورهش تینما رتهب هچ ره شیازفا یارب ینیرفآزاب لوصا و فادها هب هجوت اهنت رما نیا اذل و
 .دشابیم ریذپ ناکما هدودحم
 هک یروط هب .تسا یفلتخم یاه شخب رد یریذپ فاطعنا هب هجوت اه هار هدایپ رد یرهش ینیرفآزاب مهم لوصا زا یکی
 نینچ زا هدافتسا رد نادنورهش یریذپ فاطعنا نازیم نامه هب دبای شیازفا اه هار هدایپ یریذپ فاطعنا نازیم ردقچره
 رد بلص حلاصم یریگراک هب زا زیهرپ دننام یریذپ فاطعنا فلتخم یاه شخب ،نیاربانب .دنک یم ادیپ شیازفا یاهاضف
 و ینامز توافتم یاهتیلباق داجیا و یهایگ ششوپ و ناتخرد طسوت ریسم یتسدکی نتخیر مه هب زا زیهرپ ،فک
 هجیتنرد .دشاب هتشاد دناوتیم رما ناسانشراک و ناصصختم رظنزا اه هار هدایپ درکلمع دوبهب رد یرثؤم شقن یناکم
 یرادیاپ یزاس مهارف دناوت یم فلتخم شخب رد یریذپ فاطعنا شیازفا یارب نآ درکلمع و ینیرفآزاب لوصا هب هجوت
 .دهد شیازفا ار هدودحم رد
 یرهش ینیرفآزاب رد .ددرگ عقاو رثؤم ناوت یم نآ فلتخم داعبا رد ینیرفآزاب ،اه شخب ریاس دننام زین یدبلاک شخب رد
 هجوت دروم ،دشاب هتشاد اه هار هدایپ تیعضو یقرت و دوبهب رد یرثؤم شقن دناوت یم هک یاه صخاش تیعضو بلغا
 دناوت یم یدبلاک ظاحل زا هعماج ناگربخ و ناسانشراک رظنزا هک یاه صخاش نیرت مهم ،اتسار نیمه رد .دریگ یم رارق
 زا یرادروخرب ،حطس فالتخا زا زیهرپ و بسانم یزاس فک هب ناوت یم دندرگ عقاو دیفم اه هار هدایپ درکلمع رد
 تهج ییاهاضف داجیا دننام یاهصخاش نینچمه .درک هراشا ریسم یگتسویپ و اه هرادج و ریسم رد بسانم ییانشور
 عقاو رخآ یاه هاگیاج رد هک هرادج رد عونتم یاه مرف یریگراک هب و ناوت مک دارفا یارب بسانم یحارط ،هراظن و ثکم
 ار اه نآ شقن یزیر همانرب و تیریدم اب قوف لماوع هیلک دناوت یم یرهش ینیرفآزاب فادها هب هجوت تروص رد دنا هدش
  .دزاس مهارف یدبلاک داعبا یمامت رد یگچراپکی یارب ار هنیمز هجیتنرد و گنررپ
 یانبم رب اه هار هدایپ تیفیک یاقترا ،شخب نیا رد .تسا هدش هتخادرپ جیاتن زا لصاح ثحب هب زین یراتفر شخب رد
 یعامتجا شقن شیازفا ثعاب نینچمه و اضف نیا رد اه نآ ییایوپ و یگدنزرس ببس دناوت یم نارباع یراتفر یوگلا
 رد دناوت یم اه هار هدایپ یاهاضف رد یراتفر شخب هب رتشیب هجوت یارب یرهش ینیرفآزاب درکیور هب هجوت .ددرگ اه نآ
 یبایزرا و یسررب اب زین یراتفر شخب رد هجیتنرد .دشاب رثؤم هدایپ رباع تافلخت زورب شهاک ،دارفا تحارتسا ،لماعت
 هک دهد یم ناشن اه نآ جیاتن و تفرگ رارق شجنس دروم یمهم یاه صخاش اه هار هدایپ رب یرهش ینیرفآزاب تاریثأت
 هب رفس باختنا یارب یحیجرت یاه نامز و هدودحم هب نتفر یارب اه هزیگنا ،هدودحم رد ندرک دیرخ و ندنام یارب اه هزیگنا
  .دشاب یم یراتفر شخب رد اه نآ زا کی ره یراذگریثأت زا ناشن و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد بیترت
 یاه یگژیو نیرت مهم زا یکی شخب نیا .دشاب یم اه هار هدایپ تیعضو یبایزرا رد مهم یاه شخب زا یکی زین تیوه 
 رایسب اه هار هدایپ رد صوصخب نادنورهش راتفر رد هکلب دبلاک رد اهنت هن نآ تلاصا و تیوه و تسا یزورما یاهرهش
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 و وگتفگ اب هارمه مارآ تکرحرد هدایپ دارفا اه هار هدایپ رب مکاح یحارط عون ره لاح ره هب .تسا راذگریثأت و مهم
 هک تیوه یاه صخاش نیرت مهم ،اتسار نیمه رد .دنریذپ یم ریثأت نآ تیوه و طیحم زا یرتشیب ریثأت هریغ
 یاه ماناب اهریسم و اهانب یماسا ظفح هب ناوت یم ،دشاب هتشاد دناوت یم دارفا کاردا و تاساسحا رد رتشیب یراذگریثأت
 لماوع نیا .درک هراشا دنتسه اضف رتکاراک اب ریاغم هک ییاهانب زا زیهرپ و زیگنا هرطاخ و صخاش یاهانب ظفح ،اپرید
  .دنا هتشاد اه هار هدایپ تیوه زا تنایص و ظفح رد یمهم شقن و دنا هدش عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد بیترت هب
 ره هک یروط هب دشاب یم یطایح و مهم اه هار هدایپ رد یرهش ینیرفآزاب رظنم زا یطیحم تسیز داعبا یسررب تیاهن رد
 نانکاس دارفا و نادنورهش هاگدید رد نازیم نامه هب دشاب بسانم هعلاطمدروم هدودحم یطیحم تسیز تیعضو هچ
 اهور هدایپ و نادنورهش شهاک رد دناوت یم دشاب هتشادن یبسانم تیعضو رما نیا رگا اذل و تشاد دهاوخ تبثم ریثأت
 یطیحم تسیز تیعضو یسررب ،اتسار نیمه رد .دنک لالتخا راچد ار اه نآ طاشن و یگدنزرس و دراذگب ییازسب ریثأت
 هک تسا نا ییایوگ هرایعمدنچ یاه یریگ میمصت زا لصاح جیاتن هک تسا هدش هدافتسا صخاش یدادعت زا هدودحم
 لماوع ریاس هب تبسن یرتشیب تیمها زا و دراد رارق تسخن هاگیاج رد 11311 زایتما بسک اب تینما و ینمیا شیازفا
 موس و مود یاه هاگیاج رد توافتم یاهزایتما بسک اب ود ره یطیحم یگدولآ شهاک و یمیلقا شیاسآ .تسا هتشاد
 (9هرامش لودج)دراد اه هار هدایپ داعبا رد یراذگرثا نازیم رگنایب و دنا هدش عقاو

 هرایعم دنچ یاه یریگ میمصت زا هدافتسا اب یرهش ینیرفآزاب رظنم زا اه هار هدایپ یاه صخاش یدنب هبتر :1 لودج
 هبتر Di+ Di- CLi دامن 

 یسرتسد و یریذپذوفن

A 0.165268 0.14718 0.471054 3 
B 0.223546 0.177734 0.442917 5 
C 0.162263 0.175708 0.51989 1 
D 0.202686 0.175501 0.464059 4 
E 0.182466 0.178064 0.493895 2 

 عونت و یگدنزرس

F 0.17847 0.171412 0.489913 2 
G 0.213956 0.10977 0.339082 5 
H 0.166512 0.204021 0.550615 1 
I 0.163534 0.122281 0.427833 4 
J 0.160234 0.148558 0.481094 3 

 یعامتجا
K 0.197395 0.086288 0.304171 2 
L 0.051922 0.265182 0.836262 1 

M 0.265182 0.051922 0.163738 3 

 ینمیا

N 0.090158 0.093891 0.510143 2 
O 0.127675 0.095396 0.427648 5 
P 0.101091 0.116092 0.534535 1 
Q 0.10457 0.084503 0.446931 3 
R 0.12219 0.098666 0.446744 4 

 یریذپ فاطعنا
S 0.251738 0.130687 0.341733 3 
T 0.134362 0.233682 0.63493 1 
U 0.151721 0.190769 0.557006 2 

 یدبلاک

V 0.144697 0.129101 0.47152 4 
W 0.138923 0.105406 0.431409 7 
X 0.120443 0.171746 0.587792 1 
Y 0.170649 0.136524 0.444452 6 
Z 0.135606 0.116748 0.462637 5 

AA 0.1044 0.132831 0.559921 2 
AB 0.134496 0.131956 0.495235 3 

 یراتفر
AC 0.033074 0.181662 0.84598 1 
AD 0.169192 0.099221 0.369659 3 
AE 0.133706 0.082852 0.382585 2 

 تیوه
AF 0.043813 0.194885 0.81645 1 
AG 0.217029 0.012601 0.054875 3 
AH 0.049893 0.184293 0.786951 2 

 یطیحم تسیز
AI 0.236898 0.20983 0.469704 2 
AJ 0.060141 0.283492 0.824984 1 

AK 0.239513 0.119419 0.332706 3 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یریگ هجیتن
 اه هار هدایپ .دوش یم بوسحم تالماعت هدنهد دنویپ و یلصا طبار ناونع هب اه هار هدایپ ،یرهش یاهاضف رد هزورما
 رد یشرگن نینچ .دننک افیا ار یمهم مهس یرهش ییایوپ رد ؛یعامتجا و یداصتقا یاه شقن رب هوالع دنناوت یم
 ناریدم و اه نامزاس یوس زا اه هار هدایپ هب یشخب تیوه داجیا و ینیرفآزاب ،یحارط رد یدج روط هب ریخا یاه ههد
 تاعالطا یروآدرگ اب 19 هقطنم رد نویامه باب یاه هار هدایپ یسررب هب شهوژپ نیا رد .تسا هدنامن لفاغ یرهش
 لدم زا اه هتفای لیلحت و هیزجت تهج نینچمه .دش هتخادرپ دوجوم تیعضو یسررب رب یعس ینادیم تروص هب
 و ماجسنا رب یرهش ینیرفآزاب رظنم زا یدایز یاه صخاش هک تسا نآ رگنایب جیاتن .تسا هدش هدافتسا سیسپات
 ،یسرتسد و یریذپذوفن هب ناوت یم فلتخم یاه تمسق رد اه شخب نیا مها .دشاب هتشاد دناوت یم اه هار هدایپ درکلمع
 نیا اب بسانتم .درک هراشا یطیحم تسیز و تیوه ،یراتفر ،یدبلاک ،یریذپ فاطعنا ،ینمیا ،عونت و یگدنزرس
 هدایپ یسرتسد صخاش تسا نا یایوگ جیاتن هک دیدرگ هئارا هدودحم تیعضو شجنس تهج یاهرایعمریز ،اه شخب
 و یرارطضا و یتامدخ یاه نیشام یسرتسد صخاش و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج رد یمومع لقنو لمح هب
 ،دننام یاه هفلؤم دوجو زین یگدنزرس شخب رد .دراد رارق موس و مود یاه هاگیاج رد بیترت هب گنیکراپ هب یسرتسد
 شقن هک درک هراشا یراجت یربراک عونت و رفس بذاج یاه یربراک یریگراک هب ،تغارف تاقوا یربراک رارقتسا
 شقن زین شجنس دروم یاه هفلؤم زین یعامتجا شخب رد .دشاب هتشاد دناوت یم اه هار هدایپ درکلمع دوبهب رد یساسا
 هاگیاج رد هار هدایپ رد لاغتشا و هار هدایپ زا هدافتسا هب یناکم رطاخ قلعت هب ناوت یم هلمج نآ زا هک دنا هتشاد یمهم
 تیاهن رد و ،مود هاگیاج رد ینابایخ رتائت و یاه هاگشیامن یرازگرب ،یگنهرف و یبهذم یاه مسارم یرازگرب ،لوا
 هک دهد یم ناشن تینما شخب زا لصاح جیاتن .دنراد رارق موس هاگیاج رد هعماج فلتخم راشقا روضح نازیم
 ریسم رد حطس فالتخا زا زیهرپ و بسانم ییانشور زا یرادروخرب ،ور هدایپ راتخاس تیفیک شیازفا یاه هفلؤم
 ناشن نآ یاه هفلؤم زا لصاح جیاتن هک دشاب یم یریذپ فاطعنا شخب زا رگید یکی .دنا هتشاد ار تیمها نیرتشیب
 ششوپ و ناتخرد طسوت ریسم یتسدکی نتخیر مه هب زا زیهرپ ،فک رد بلص حلاصم یریگراک هب زا زیهرپ هک دهد یم
 ناشن ار شخب نیا رد لماوع ریاس هب تبسن یراذگرثا نیرتشیب یناکم و ینامز توافتم یاهتیلباق داجیا و یهایگ
 زا یرادروخرب ،حطس فالتخا زا زیهرپ و بسانم یزاس فک دننام ییاهرایعمریز ،یدبلاک شخب یسررب رد .دهد یم
 صاصتخا دوخ هب ار موس ات لوا یاه هاگیاج هک درک هراشا ریسم یگتسویپ و اه هرادج و ریسم رد بسانم ییانشور
 ،هدودحم رد ندرک دیرخ و ندنام یارب اه هزیگنا دننام یاهرایعمریز زا لصاح جیاتن زین یراتفر شخب رد .دنا هداد
 عقاو موس ات لوا یاه هاگیاج رد بیترت هب رفس باختنا یارب یحیجرت یاه نامز و هدودحم هب نتفر یارب اه هزیگنا

 و صخاش یاهانب ظفح ،اپرید یاه مان اب اهریسم و اهانب یماسا ظفح هک دهد یم ناشن تیوه زا لصاح جیاتن .دنا هدش
 و شقن هب هجوت اب اه نآ زا کی ره جیاتن هک درک هراشا دنتسه اضف رتکاراک اب ریاغم هک ییاهانب زا زیهرپ و زیگنا هرطاخ
 تینما و ینمیا شیازفا دننام یطیحم تسیز یاهرایعمریز تیاهن رد .ددرگ عقاو دیفم و رثؤم یرهش ینیرفآزاب درکلمع
 توافتم یاهزایتما بسک اب ود ره یطیحم یگدولآ شهاک و یمیلقا شیاسآ ؛تسخن هاگیاج رد 11311 زایتما بسک اب
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 تیفیک رد هنیهب یاه یریگ تهج ءاقترا روظنم هب ییاه داهنشیپ ،اتسار نیمه رد .دنا هدش عقاو موس و مود یاه هاگیاج رد
 :تسا هدش هراشا ریز رد اه نآ نیرت مهم هک تسا هدیدرگ هئارا اه هار هدایپ دوجوم تیعضو رد ینیرفآزاب

 بش رد نابایخ لوط رد اه هدایپ تکرح اب بسانتم یاه ییانشور و اه یزادرپرون حالصا -

  اه نیبرود بصن اب اههار هدایپ رد تینما شیازفا -یعامتجا تراظن داجیا -

 نویامه باب هدودحم رد یرصب یامیس شیازفا -

 یرهش ینیرفآزاب لوصا هب هجوت اب اههار هدایپ یزاسهب -

 اههار هدایپ رد یتغارف و یحیرفت تیعقوم داجیا -

 نادنورهش هیحور رد طاشن داجیا یارب اههار هدایپ نوماریپ رد زبس یاضف شیازفا -

 دوجوم تیعضو یهدناماس یارب یتخاسریز یاه شخب رد اهیراذگ هیامرس شیازفا -

  نادنورهش ییاناوت زا هدافتسا اب اههار هدایپ رد یزاسابیز شیازفا -
 عبانم
 یرهش یاه هناخدور رظنم ینیرفآزاب رد یعامتجا کاردا یاه صخاش تسبراک ،(1199)یفطصم ،رفدازهب و نسحم ،یضیف ،گنهرف ،رفظم ،یلع ،روپدسا

 .9 هرامش ،مهدجه هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،(زاریش کشخ هناخدور یدروم هنومن)

 1999:9 یزاسرهش و هار ترازو ،یرهش یاه هار یحارط همان نییآ
 ،11 هرمش نکسم داصتقا یملع همانلصف ،یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب دروآ هر ،یرهش نیمز یرو هرهب یاقترا ،(1399) ،دمحم ،ینیئآ

19. 

 ،(تشر رهش هار هدایپ یدروم هنومن) ینیرفآزاب هیرظن تخانشو یسررب ،9199 ،یروای امسا و دار ینامز لارام ؛یناوضر یدیعس دیون ؛هلالآ 1رفهب
 زیربت ،مالسا ناهج یاهروشک یزاسرهش و یرامعم1نارمع سنارفنک

399 ،نارهت ،امیس مایپ رشن و حرط تکرش ،ناریا رد یرهش یاهاضف یحارط یامنهار ،هاشناهج ،دازکاپ 1. 

 یمیلسا رشن ،یرهش یحارط نونف و ینابم ،(1399) ،دیعس ،یعیفش

 ،یدربراک هنومن کی هئارا و درب تیفرظ یمک یاه شور و میهافم رب یراتسج ،(1399) ،اضر ،ولنابیلچ ؛نارماک ،هتسیاش ؛دمحا ،هدوتس ؛رهچونم ،ناییبط
 .11 ابیز یاهرنه هیرشن

 ،زیربت نابایخ هنهک هلحم :یدروم هنومن یرهش رادیاپ هعسوت درکیور اب یخیرات یاه تفاب یرهش ینیرفآزاب ،9199 ،یزرمارف اسهم و ادوس 1نایرذآدنملقع
  ،زیربت ،مالسا ناهج یاهروشک یزاسرهش و یرامعم1نارمع سنارفنک

 یاهتفاب رادـیاـپ یرـهـش یـنـیرـفآزاـب تیریدم رد یداـهـن ناـیـم تابسانم لیلحت ،(1199 ) داوج ،یعراز ،دیعس ،روپناما ،یلع دمحم ،یزوریف
 .19 هرامش ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،زاوها رهشنالک :یدروم هعلاطم هدوسرف

 .1399 ،شخرذآ تاراشتنا ،یدرکراک یاه یگژیو ات یحارط ینابم زا اه هار هدایپ ،رایاشخ ،وج یناشاک

 : نابایخ یدروم هعلاطم( رادیاپ یرهش هعسوت رظنم زا یرگشدرگ یاه هار هدایپ ینیرفآزاب یاهتیلباق یبایزرا ،(1199 ) ،رصان ،ناینیما ،یدنرز روپ دمحم
 .9 ،مهدزای هرامش ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف )نارهت 19

 1399 زییاپ ،91 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،رت یناسنا یرهش یوس هب یماگ ،یرادم هدایپ تیلباق شیازفا ،یدهمدمحم دیس ،ینیعم

 :یدروم هعلاطم)یرهش رادیاپ هعسوت رظنم زا یرگشدرگ یاههار هدایپ ینیرفآزاب یاه تیلباق یبایزرا ،(1199)رصان ،ناینیما و نیسح ،یدنرز روپدمحم
 .91-9 صص ،99 هرامش ،موس لاس ،یرهش تیریدم و داصتقا ،(نارهت دادرخ 19 نابایخ

 شناد هاگن تاراشتنا ،نارهت ،MADM درکیور یدربراک یریگ میمصت ،(1399) یلع ،هداز بجر و لداع ،رذآ
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