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 هدیکچ
 هب یبایتسد یارب تباقر هب راداو ار اهنآ هک دنتسه ور هبور رییغت لاح رد هراومه و زیگنارب شلاچ یطیحم اب اهراک و بسک هزورما
 مه .تسا هتفای یرتشیب تیمها یناهج یاهرازاب رد روضح موزل و ندش یناهج اب عوضوم نیا .تسا هدرک یروآون و رمتسم دوبهب
 هدمآ دوجو هب نانیرفآراک یتیصخش و یتخانشناور یاه¬یگژیو  رب ینتبم راک و بسک یاه¬لدم داجیا یارب میظع یشلاچ نونکا
 زا تسا یدربراک شهوژپ كی فده ساسا رب ،رضاح شهوژپ .دنک لیدبت قفوم و ایوپ یاهنامزاس هب ار یتنس یاهنامزاس ات تسا

 همانشسرپ و هبحاصم ریظن ینادیم یاه شور زین و یا هناخباتک هعلاطم یاه شور زا شهوژپ نیا رد هکنیا هب هجوت اب رگید یوس
 تیاهن رد .تسا یشیامیپ شهوژپ كی اه هداد یروآدرگ شور ساسا رب رضاح شهوژپ هک درک نایب ناوت یم ،تسا هدش هدافتسا
 یا هناخباتک تاعلاطم ساسارب تسخن شخب رد .(یفیک - یمک )هتخیمآ عون زا یفاشتکا درکیور  ساسارب هعلاطم نیا درک هراشا دیاب

 زا سپ .دش هدیزرو تردابم یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یاه صخاش ییاسانش هب یصصخت یاه هبحاصم سپس و
 یاه¬هفلوم و  دش هتخادرپ نانمس ناتسا یتعنص یاه کرهش ناگربخ زا اه هداد یروآدرگ و همانشسرپ عیزوت هب یفیک لیلحت هلحرم
 و یرظن ناگربخ ،یفیک شخب رد قیقحت شور رد .هدش جارختسا یتخانشناور درکیور اب راک و بسک رد تیقفوم یعرف و یلصا
 عون زا یفداصت ریغ شور هب هک دندوب ناگربخ زا رفن 00 لماش نانمس ناتسا یتعنص تکرش ناریدم و هاگشناد دیتاسا لماش یبرجت

 ناگروم و یسجرک لودج زا هدافتسا اب هنومن مجح .تسا رفن 532 دادعت یرامآ هعماج ،یمک شخب رد و دندش باختنا یفرب هلولگ
 عمج هک هتفرگ ماجنا هبحاصم شور هب یفیک شخب رد اه هداد دندش باختنا هداس یفداصت شور هب هک تسا هدش دروآرب رفن 170

                                                           
 mnasiri64@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1
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 سپس تسا عدش هدافتسا  ISM شور زا یزاسلدم و اه¬هفلوم بدنب حطس یارب و هدش یرگلابرغ یزاف یفلد زا هدافتسا اب یروآ
 و بسک تیقفوم یوگلا  تیاهن رد و دش هدافتسا Smart PLS رازفا مرن و یئزج تاعبرم لقادح درکیور زا زین یمک شخب رد
  .دیدرگ یحارط نانمس ناتسا تعنص شخب رد نانیرفآراک یتیصخش و یتخانشناور یاه¬یگژیو هب هجوت اب ناریا رد راک
 
 .یزاف یفلد ،یتخانشناور درکیور ،راک و بسک تیقفوم :یدیلک تاملک

 

 همدقم
 تباقر هب راداو ار اهنآ هک دنتسه ور هبور رییغت لاح رد هراومه و زیگنارب شلاچ یطیحم اب اهراک و بسک هزورما
 یناهج یاهرازاب رد روضح موزل و ندش یناهج اب عوضوم نیا .تسا هدرک یروآون و رمتسم دوبهب هب یبایتسد یارب
 یاه¬یگژیو رب ینتبم راک و بسک یاه¬لدم داجیا یارب میظع یشلاچ نونکا مه .تسا هتفای یرتشیب تیمها
 .دنک لیدبت قفوم و ایوپ یاهنامزاس هب ار یتنس یاهنامزاس ات تسا هدمآ دوجو هب نانیرفآراک یتیصخش و یتخانشناور
 ریگرد رتشیب اه¬هاگنب تیریدم ،عقاوم زا یرایسب رد ،اههاگنب هعسوت و دشر ،(نیزاغآ لحارم) یریگ لکش ریسم رد
 رد ،دنتسه هاگنب ییارجا رثوم ریغ یاه¬تیلاعف دروم رد یریگ میمصت و دوخ راک و بسک یا هیشاح تالکشم عفر
 و هبرجت تیاهن یریگراک هب و هاگنب تیقفوم و دشر ریسم یزیر¬همانرب هب هجوت ،ییارجا تامادقا رانک رد هکیلاح
 ناوت یم اذل .(8891 ،ناراکمه و ولماش) تسا یرورض و یتایح رایسب راک و بسک یوگلا یزیر حرط رد یدنمشوه
 یارب ار تیقفوم ریسم هک بسانم یوگلا یریگراکب ،یراک و بسک ره یریگ لکش هیلوا لحارم رد هک تفایرد
 .دراد ترورض دهد ناشن یداصتقا یاه¬تیلاعف زا ار ینشور قفا و هدومن نییبت نیرفآراک
 هدرک بلج دوخ هب ار ینوزفازور هجوت ریخا نایلاس یط رد هک دوش یم بوسحم یمیهافم هتسد زا راک و بسک لدم
 یراجت یاه¬هدیا و ینف یاه¬تیلباق ،یراکتبا یاه¬قطنم داجیا اب هک تسا یموهفم یلدم ،راک و بسک لدم .تسا
 لدم (1115) 1ناراکمه و نوسیلآ .(1191 ،ناراکمه و دنمورین)دنک یم لیدبت یداصتقا یعقاو یاه¬شزرا هب ار
 و دنهاوخ یم ار اهنآ هنوگچ ،دنهاوخ یم نایرتشم هچنآ دروم رد تیریدم هیضرف هدننک سکعنم ار راک و بسک
 دیاب یتخادرپ هچ نآ ی هئارا یارب و دنک هدروآرب ار اهزاین نیا وحن نیرتهب هب دناوت یم یداصتقا هاگنب کی هنوگچ
 (1811)5سیتب و دالاهارپ .دش حرطم «بلاغ قطنم» حالطصا اب راک و بسک لدم هیلوا موهفم .دناد یم دنهد ناجنا
 تسرد یهدنامزاس یارب ناریدم طسوت دیاب هک دنناد یم لوصا و اهراجنه زا یا هعومجم ناونع هب ار بلاغ قطنم
 تینالقع رب هک ،درکیور نیا .دنیآ یم دوجو هب رازاب رد هک دور راک هب ییاه¬تصرف زا هدافتسا و وجتسج و اهتکرش
 .دناد یم یرورض ار راک و بسک تیریدم یارب صاخ یدعاوق داجیا ،دراد دیکات یداصتقا یاه¬هاگنب تایلمع رد
 رد ،شزرا ظفح و داجیا ار بلاغ قطنم ساسا رب راک و بسک لدم فیرعت یلصا یاه¬هتسه (2115)9اکسوبارگ

                                                           
1- Allison et al. 
2 - Prahalad & Bettis 
3 -Grabowska 



 555 ...تیقفوم یارب یموب ییوگلا یحارط

 هقطنم هب یبایتسد ،اه¬یروآون و تاراکتبا زا یصاخ هعومجم رد ندوب قفوم ،نتشاد رارق یرتشم یشزرا هدودحم
 یارب یلصا یتاقیقحت نایرج هس و دناد یم تکرش هعسوت یاهریسم هدیا و ،راک و بسک یاهتصرف زا هدافتسا ،دوس
 .دیامن یم ییاسانش راک و بسک لدم یسانش موهفم
 لدم یارب ،تسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم یددعتم ناققحم طسوت راک و بسک لدم موهفم فلتخم نایلاس یط هکنآ اب
 و بسک لدم فیراعت هب یهاگن اب .(1191 ،ناراکمه و شنم ییاضر)درادن دوجو درادناتسا فیرعت کی راک و بسک
 و حرش ،وگلا ،متسیس ،كرد ،قطنم ریظن یمیهافم هب هراشا ،هدش هئارا فیراعت زا کی ره عورش هطقن هک مینیب یم راک
 و یتخانش ناور یاه¬یگژیو لیبق زا یلماوع هب رتمک میهافم نیا رد یلو .تسا هتشاد تسد نیا زا یدراوم
 رد تیقفوم هب یبایتسد رد ییازسب شقن دناوت یم میهافم نیا هک یتروص رد تسا هدش هتخادرپ نانیرفآراک یتیصخش
 رد راک و بسک یوگلا رد تیقفوم لماوع ییاسانش رب هوالع رضاح قیقحت رد اذل .دشاب هتشاد راک و بسک عورش
 .دش دهاوخ هتخادرپ زین نانیرفآراک یتیصخش و یتخانشناور یاه¬یگژیو هب ناریا

 دنراد یعامتجا و یداصتقا هعسوت رد ییازسب مهس نانیرفآراک و ینیرفآراک ،یناهج لوحتم و یتباقر أدیدش طیارش
 و یطیحم لماوع ندوب دعاسم رب هوالع ،هنانیرفآراک یاه¬تیلاعف هعسوت یارب .(1115 ،1ناراکمه و نوسناج)
 دیوگ یم تلوش .تسا یرورض زین ینیرفآراک هب شیارگ یارب دارفا یتخانشناور یاه¬یگژیو تیوقت ،یراتخاس
 دنرداق یطرش و دیق و تیامح هنوگره نودب ناگدش لیصحتلا غراف زا دصرد 2 طقف ناملآ رد هک دوش یم دروآرب
 دشاب یم دصرد 14 رادقم ات هعسوت و رییغت لباق یلوصا یاه¬شور یریگراکب اب ددع نیا .دنشاب یقفوم نانیرفآراک
 اه¬تیلباق نیا زا یشخب .تسا نایم رد ینیرفآراک یاه¬تیلباق تیوقت ناکما زا نخس نیاربانب .(1115 ،5تلوش)
 طیارش ندوب دعاسم و هبرجت و شناد ،اه¬تراهم هب رگید شخب و تسا یشزیگنا و یتیصخش تایصوصخ هب طوبرم
 دنیآرف تسکش و تیقفوم رب هک ار نیرفآراک درف یتیصخش یاه¬یگژیو لماع .دراد طابترا یراتخاس و یطیحم
 ،تیسنج ،نس یاهریغتم اب) یتخانش تیعمج یاه¬یگژیو لماش هورگریز راهچ هب ناوت یم دنتسه رثؤم ینیرفآراک
 ،یبلط قیفوت یاهریغتم اب) یتخانشناور یاه¬یگژیو ،(داژن ،هبرجت ،تالیصحت ،یعامتجا تیعقوم ،لهأت تیعضو
 یاهریغتم اب) یراک راتفر یاه¬یگژیو ،(ینورد لرتنک نوناک ،لالقتسا ،ندوب ارگ لمع ،سفن هب دامتعا ،یریذپرطخ
 و ،(ندرک لمع کیژتارتسا ،نتشاد ذوفن نارگید رد و ندوب ربهر ،نتشاد راکتشپ ،ندوب یژرنارپ ،یشوک تخس
 مش و یشوهزیت ،یناسنا طباور ،یعامتجا ،یسایس ،یرنه ،ینف یاه¬تراهم یاهریغتم اب) یساسا یاه¬یگتسیاش
 ود بسح رب اهریغتم نیا زا مادک ره .درک میسقت ،(9یتیریدم هناگ تفه فیاظو ،یروآون و تیقالخ ،یراجت
 ینیرفآراک دنیآرف تسکش و تیقفوم رب نامأوت یفنم تبثم و یفنم ،تبثم تارثا یاراد ،ناکم و نامز تیدودحم
 هب ،رازاب رد تیقفوم بسک و اه¬تصرف زا یرادرب هرهب و یبایزرا قیرط زا ینیرفآ راک .(5115 ،4ودنوگیک)دنتسه

                                                           
1 - Johnson et al 
2 - Schulte 
3- POSDCORB  (P=Planning,  O=Organizing,      S=Staffing,    D=Directing,      Co=Coordinating,    R=Reporting,    
B=Budjetting).  
POSDCORB (Guelick) کیلویگ هک دنتسه یتیریدم هناگ تفه فیاظو  (Urwick) کیورا و    .دنا هدرک نایب 
4 -Kiggundo 
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 هیامرس نتشاد ،راک رد لالقتسا ،یسانش تصرف ،یبایدوخ لماش نانیرفآ راک یتخانشناور یاه¬یگژیو ندوب بسانم
 و یتباقر طیارش رد نارظن بحاص رظن زا .(9115 ،1نوراب و نم كرام) دراد یگتسب یعامتجا یاه¬تراهم و یناسنا
 دیاب هعماج ره رد روظنم نیا هب .تسا یعامتجا و یداصتقا هعسوت یارب یرثوم راکهار ینیرفآراک ،یناهج لوحتم
 اب دنناوتب یبلط قیفوت و راکتشپ ،سفن هب دامتعا ،یریذپ هرطاخم ،تیقالخ قیرط زا هک دنشاب «ییاه¬نیرفآ راک»
 ءاقترا و شیادیپ .دنیامن افیا ار دوخ شقن یعامتجا و یداصتقا هعسوت تهج رد هنانیرفآراک یاه¬تیلاعف و یروآون
 یطیحم لماوع و دارفا یتیصخش و یتخانشناور یاه¬یگژیو لیبق زا ینوگانوگ طیارش و لماوع هب هنانیرفآراک راتفر
 هب هجوت اب ناریا رد راک و بسک عورش و تیقفوم یوگلا یحارط هب رضاح قیقحت رد هک دراد یگتسب یراتخاس و
 .تخادرپ میهاوخ نانیرفآراک یتیصخش و یتخانشناور یاه¬یگژیو
 یرظن و یموهفم درکیور
 یدایز رایسب فیراعت هک دوش یم هدهاشم ،راک و بسک یاهلدم صوصخ رد هدش هئارا یعوضوم تایبدا رب یرورم اب
 باختنا دروم رد یتایلک زا ترابع راکو بسک لدم یکزتو یالسا رظن زا .تسا هدش هئارا موهفم نیا صوصخ رد
 .تسا دوس ریخست و نایرتشم یارب تیبولطم داجیا ،رازاب هب نتفر ،عبانم بیکرت ،یراپس نورب و فیاظو ماجنا ،نایرتشم
 تشپ هک تسا شزرا داجیا رد راک و بسک متسیس قطنم راک و بسک لدم شناراکمه و کیوورتپ زا رگید یفیرعت رد
 نانآ فده هک اهتکرش زا یا هکبش ار راکو بسک لدم شناراکمه و رباف .دریگیم رارق تکرش یعقاو یاهدنیآرف رس
 و نامزاس ،ربراک ،ینف دراوم رد اهنآ توافت لیلد هب هک دنادیم تسا یروانف یاهتصرف رارقتسا قیرط زا شزرا داجیا
 زین مولبنسور و گوربسچ .(1191 ،ناراکمه و ناینارفعز) دننک ادیپ هنزاوم و قیبطت رگیدکی اب دیاب یلام یاهیدنمزاین
 یداصتقا یعقاو یاهشزرا اب ار ینف یاهتیلباق ،یراکتبا یاهقطنم داجیا اب ،قفوم راک و بسک یاهلدم دندقتعم
 نایرتشم هچنآ دروم رد تیریدم هیضرف هدننک سکعنم ار راک و بسک لدم سیت .(2115 ،5دنلدرون)دنیامنیم طبترم
 یارب و دنک هدروآرب ار اهزاین نیا وحن نیرتهب هب دناوت یم تکرش هنوگچ و دنهاوخیم ار نآ اهنآ هنوگچ ،دنهاوخیم
   .(1115 ،9سیت)دنادیم ،دنهد ماجنا دیاب یتخادرپ هچ نآ یهئارا
 باتزاب .تسا هدش یفرعم اه نآ ینهذ یاه هزاس نتفای و نانیرفآراک تارظن ذخا یارب ینیرفآراک رد نامتفگ لیلحت
 راکو بسک لدم دوخ هاگن زا و دنراد رارق یکینورتکلا یاهراکو بسک نطب رد هک ینانیرفآراک یصخش یاه هیرظن
 اب .دسر یم رظن هب یرورض دنزاس یم هدایپ ار نآ دوخ راکو بسک رد و دنیامن یم كاردا و فیرعت ،ریسفت ار رثؤم
 لدم موهفم رد یروآون و نانیرفآراک طسوت رثؤم راکو بسک لدم موهفم زا یقیمع كرد هب یدرکیور نینچ باختنا
 هدنیآ تاقیقحت ریسم هب یبایتسد روظنم هب راکو بسک لدم موهفم زا یقیمع كرد نینچ هک میسر یم راکو بسک
 دوب دهاوخ رثؤم ،دیدش تباقر و تارییغت یایند رد اه تکرش و نانیرفآراک تیقفوم و نادنمشناد یارب راکو بسک
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 شجنس یارب یکینورتکلا یاهراکو بسک رب رثؤم لماوع تخانش هک نیا نمض .(4115 ،1ناراکمه و مورتسملام)
  .(2191 ،ناراکمه و نیب کین)دراد دربراک اهراکو بسک تیقفوم مدع ای و تیقفوم نازیم
 و میهافم قیرط زا راکو بسک لدم یفرعم یارب و دنراد راکو بسک لدم هژاو زا ینوگانوگ فیراعت نادنمشناد
 لماعت و نارگیزاب ،شزرا متسیس ،ءازجا و تالیکشت) راکو بسک لدم راتخاس ،(اه نآ هطیح و فیراعت) یسانش هژاو
 هدافتسا (لرتنک و ارجا ،لماکت و رییغت ،درکلمع ،یزاس هدایپ ،یحارط) یتیریدم یاهدنیآرف و (یروآون و اه نآ نیب
 نامزاس کی طبترم یاه تیلاعف عماج و هداس شیامن ار راکو بسک لدم ،اه نآ .(1115 ،ناراکمه و زتریو) دنیامن یم
 فیصوت نامزاس شزرا قلخ رازبا هلیسو هب ار تامدخ ای و تالوصحم ،اهرازاب ندمآ دوجو هب یگنوگچ هک دنناد یم
 یارب رازاب و یرتشم ءزج و یژتارتسا ءزج ،شزرا قلخ یرامعم هب راکو بسک لدم زا یفرعم نیا رد .دیامن یم
 هب نامز لوط رد راکو بسک لدم ،فده نیا هب ندیسر روظنم  هب هک دوش یم هراشا یتباقر تیزم فده هب ندیسر
 قلخ ءزج نیب طساو ار یژتارتسا ءزج اه نآ .تسا یروآون ای و لماکت دنمزاین یجراخ ای و یلخادتارییغت تلع
 و اراک رایسب هک دنک یم کمک نامزاس راتخاس هب اه نامزاس رد هک یلدم .دنناد یم یرتشم و رازاب ءزج و شزرا
 ینیب شیپ ار تسا یکینورتکلا راکو بسک راظتنا رد هک ییاهویرانس و دشاب نایرتشم زاین یارب وگخساپ و ریذپ فاطعنا
 و نیب کین)تسا رثؤم راکو بسک لدم دزادرپب تباقر هب ،تباقر یایند رد دناوتب یکینورتکلا راکو بسک ات دیامن
 لدم دنمزاین قفوم یاه تکرش هک دوش یم دیکأت ررکم روط هب راکو بسک یاه لدم تایبدا رد .(2191 ،ناراکمه
 یاه لدم ندوب رثؤم و یریذپ فاطعنا ای و تیقفوم یارب هک ییاهروتکاف یلو دنشاب یم رثؤم و ریذپ فاطعنا راکو بسک
 لیلحتو هیزجت .دوش یم بوسحم راکو بسک یاه لدم یارب یشلاچ و تسا هدشن هداد حرش دراد ترورض راکو بسک
 دیفم رثؤم راکو بسک لدم شلاچ عفر رد دناوت یم تسا دوجوم رضاح لاح رد هک ییاهدرکیور و فیراعت
 هدش نایب رثؤم راکو بسک لدم یفرعم یارب تایبدا رد هک یمهم یاه یروئت (5-5) لودج رد .(1115 ،زتریو)دشاب
 یژولونکت و روحم یژتارتسا ،روحم نامزاس درکیور هس راکو بسک یاه لدم تایبدا رورم .دوش یم هدهاشم تسا
 درکیور هب شیارگ 5115 یلا 1115 یاه لاس نیب ینامز هلصاف رد .(1115 ،ناراکمه و زتریو) دهد یم ناشن ار روحم
 رد یریگ میمصت یاهدنیآرف و یکینورتکلا یاهراکو بسک یوتحم رد راکو بسک یاه لدم رد روحم یژولونکت

5 لاس زا .دش بلاغ اه نامزاس  جوا و ؛دوش یم تفای یملع تالاقم رد روحم یژتارتسا درکیور هب شیارگ دعب هب 511
 .دومن هدهاشم (2191 ،ناراکمه و نیب کین)و ردلاورتسا راکو بسک لدم موب رد ناوت یم ار روحم راتخاس درکیور
 .تسا هعسوت و شیازفا لاح رد دحاو راکو بسک لدم کی كرد یارب شالت ریخا یاه لاس رد دسر یم رظن هب
 ..تسا یشخب یاه لدم ای و نوگانوگ یازجا و راکو بسک لدم یمومع یاهراتخاس رب زکرمتم روحم راتخاس درکیور
 یراتخاس درکیور هب طوبرم تسا هدش رکذ راکو بسک یاه لدم رد هک یرامعم ای بوچراچ ،میسرت لیبق زا یمیهافم
 رکذ بوچراچ ای و ریوصت ناونع هب ار راکو بسک لدم (9115)هست و 9آوفآ (1115 ،5هست)تسا راکو بسک لدم
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 ،1115) 1زرمیت .دنیامن یم نایب تکرش کی یقیوشت متسیس ای و شزرا داجیا دنیآرف (1115)نوسکیرا و دنیامن یم
 (5115) اترگم .دنریگ یم رظن رد روحم راتخاس ،تکرش یلصا قطنم میسرت یارب ار تکرش یرامعم (8111
 ار نامزاس یلام یاه تیقفوم و نایرتشم یاهزاین عفر تیلاعف هب هیبش تسا هتسباو نآ هب تکرش کی هک ییاه تیلاعف
 ار رثؤم راکو بسک لدم كرد ،نآ داعبا و روحم راتخاس درکیور مهف یارب شالت .دناد یم روحم راتخاس درکیور
 .دروآ یم دوجو هب نامزاس یتباقر طیارش ندیشک ریوصت هب یارب یرازبا روحم یژتارتسا درکیور .دیامن یم لیهست
 و نیب کین)تسا هدنیآ رد یهد تهج یارب یا هدیا هداس روط هب ای ابقر ای طیحم هاگیاج ،زادنا مشچ :لماش یژتارتسا
 .دنیآ یم تسد هب نامزاس یاه تیلاعف و تدمدنلب و تدم نایم فادها هیاپ رب یساسا تامیمصت .(2191 ،ناراکمه
 نایم توافت هک تسا هدمآ دوجو هب لاؤس نیا و تسا هدمآ دوجو هب روحم یژتارتسا درکیور تمس هب یدایز هجوت
 میهافم یلو دنتسه طابترا رد رگیدکی اب هچرگا راکو بسک لدم و یژتارتسا ؟تسیچ یژتارتسا و راکو بسک یاه لدم
 شالت .(1115 ،زتریو)تسین یژتارتسا دوخ اما دشاب یژتارتسا هجیتن دناوت یم راکو بسک لدم کی .دنتسه ینوگانوگ
 و سوسداساک .دیامن یم لیهست ار رثؤم راکو بسک لدم كرد ،نآ داعبا و روحم یژتارتسا درکیور مهف یارب
 یاه شزرا هب هجوت ،تاعالطا یژولونکت و تاطابترا ،ییادز تاررقم ،ندش یناهج هب هراشا (1115)ناراکمه
 .دنناد یم راکو بسک لدم ییایوپ و راکو بسک یاه لدم رد یروآون زا یشان ار مره نییاپ شخب هب هجوت و یعامتجا
 درکیور .دیامن یم لیهست ار رثؤم راکو بسک لدم كرد ،نآ داعبا و روحم یژولونکت درکیور مهف یارب شالت
 رد ادتبا رد روحم یژولونکت درکیور و نامزاس حطس رد روحم راتخاس درکیور و تعنص حطس رد روحم یژتارتسا

 و ردنیل .تسا هدش هتفرگ رظن رد نامزاس زا یکچوک شخب ینعی راکو بسک دحاو حطس ات سپس و لوصحم حطس
 هک یلاحرد دنناد یم اتسیا یحرط ار راکو بسک لدم رد اهدرکیور عاونا (5115) 9فش و نتوپ و (1115) 5ناراکمه
 لدم یاهدرکیور (1115) 1ناراکمه و تناک لاواک و (1115) 2كوکل و لیمد و (1115) 4ناراکمه و سوسداساک
 هک ایوپ یدنیآرف ناونع هب ای ،اتسیا حرط کی ناونع هب راکو بسک یاه لدم .دنیامن یم یفرعم ایوپ ار راکو بسک
 دیامن یم نایب تادیدهت ای و اه لیسناتپ یفرعم قیرط زا شزرا بسک و داجیا یارب ار اه نامزاس رد یروآون تارییغت
 یاه لدم رد تارییغت نیب زیامت هب طوبرم راکو بسک لدم ییایوپ .(1115 ،ناراکمه و لیمد) تسا هدش یفرعم
 حطس رد دناوت یم و تسا رادیاپ یتباقر تیزم یارب یدیدج عبنم راتخاس دیدجت .تسا راتخاس دیدجت و راکو بسک
 طابترا و ءازجا یوتحم یاراد ایوپ راکو بسک یاه لدم .دشاب نامزاس رد یروآدوس و راتخاسارف ،یژولونکت ،یرتشم
 تروص یاه باختنا لماش راکو بسک یاه لدم تیریدم .تسا رمتسم لیدعت و تیریدم دنمزاین و دنتسه اه نآ نیب
 و سوسداساک)تسا نانیرفآراک هلیسو هب باختنا نیا یاهدمایپ و تکرش هرادا یارب نانیرفآراک هلیسو هب هتفرگ
 رتیپموش یداصتقا درکیور لماش اهدرکیور نیا .تسا حرطم درکیور نیدنچ ینیرفآراک تایبدا رد .(1115 ،ناراکمه
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 و نیش طسوت هک تسا یژتارتسا درکیور و (8111) 1دنل هلک کم دارفا یسانشناور درکیور ،(9111) لوماب و
 و تسا هدروآ دوجو هب دیدج یروئت یاه تکراشم اهدرکیور نیا زا کی ره .تسا هدش نایب (1115) 5نماراتاکنو
 1111 ههد لیاوا زا ینیرفآراک ناققحم هک تسا یرگید درکیور هنانیرفآراک تخانش درکیور .دراد زین ییاه ناصقن
 یشناد یاهراتخاس دراد ناکما .(2115 ،ناراکمه و لشیم)دننک یم لابند ینیرفآراک اب طبترم ثحابم كرد یارب
 یتخانش تاقیقحت .دوش بسک نامزاس راتخاس زا نانیرفآراک یتخانش مهف قیرط زا راکو بسک یاه لدم رد نانیرفآراک
 درف تکراشم یریگ هزادنا و رتهب یفرعم یارب یرازبا تسا هدمآ تسد هب تسا ههد هس دودح هک هنانیرفآراک
 ینیرفآراک ناققحم هب و تسا تورث داجیا و هیامرس قلخ ،تصرف یبایزرا :لماش هنانیرفآراک فیاظو یارب نیرفآراک
 راتفر و لامعا یارب یتخانش یاهدنیآرف تیمها ینیرفآراک نادنمشناد ات دهد یم ناشن روظنم نیا یارب ار زاین دروم هار
 و یروئت یاه لدم .تسا ینیرفآراک تاقیقحت رد رتشیب هجوت دنمزاین یتخانش یاهدنیآرف .دنهد صیخشت ار ینیرفآراک
 راتفر و لامعا و یتخانش یاهدنیآرف و هنیمز نایم طابترا رد هدنیآ تاقیقحت یارب ییانبم دناوت یم یبرجت یاه هتفای
 هجوت نآ هب دنناوت یم اه نآ هک یثحبم اب طابترا رد یدودحم تیفرظ نانیرفآراک .دروآ دوجو هب ینامزاس ینیرفآراک
 یتخانش مهف هک دنیامن یم تلفغ ثحابم رگید زا و دنراذگ یم رگید ثحابم یور رب ار دوخ هجوت و دنراد دننک
 .(2191 ،ناراکمه و نیب کین)دیامن زکرمتم ار نانیرفآراک هجوت دناوت یم نانیرفآراک
 شهوژپ یاههتفای
 یفیک قیقحت شور درکیور اب ،اه هدنوش هبحاصم یاه هلوقم لوادج و شهوژپ هبحاصم تالاوس هئارا اب تسخن ماگ رد
 یاه هسانش نییعت و یراذگدک ،یسررب هب همادا رد .دیدرگ جارختسا هطوبرم روکذم نوتم زا صخاش یدایز دادعت
 .دنا هدیدرگ جارختسا    MAXQDA  رازفا مرن زا هدافتسا اب روکذم یاه صخاش .میزادرپ یم رضاح شهوژپ
 یعرف و یلصا یاه مت
 و یسررب زا سپ .دندش لصاح هیلوا یموهفم یاهدک زاب یراذگدک هلحرم رد شهوژپ یفیک یاه هداد لیلحت زا
 و دیتاسا رظن اب ،نیاربانب .دیدرگ ءاصحا هقبط  مه و كرتشم یاهدک ،یرارکت یاهدک فذح و اهدک نیا تقباطم
 .دش لیدعت 51-4 لودج رد دوجوم صخاش 29 هب هیلوا یاه صخاش ،رما یاه سانشراک
 .دندش صخشم اهنآ اب طبترم یاه هسانش و یعرف یاه مت ،یلصا یاه مت ،یراذگدک زا هلحرم نیا رد

 شهوژپ یعرف و یلصا یاه مت .1 لودج

 یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه صخاش یعرف مت یلصا مت

ظن
 ما

راک
رفآ

نی
 ی

 ینیرفآراک یمسر شزومآ ینیرفآراک شزومآ

 طسوتم عطقم رد نانیرفآراک شزومآ

 هاگشناد رد نانیرفآراک شزومآ

 یناسنا عبانم تیفیک و تیمک یناسنا عبانم هعسوت

 بسانم تازیهجت و تاناکما

 شزومآ یارجا شور و یزیر همانرب

 نالیصحتلا غراف ییاز لاغتشا نازیم
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 راذگرثا یاه تسایس نیودت یراذگ یشم طخ

 اه تسایس یارجا و یزیر همانرب

 اه تسایس یبایشزرا و یبایزرا

ظن
 ما

سک
و ب

اک 
 ر

 کسیر اب مأوت تیلاعف کیتامتسیس دنور

 هدیا و رکف بحاص ،هزیگنااب دارفا ینیزگ هتسیاش

 یناسنا یورین دادعتسا و هزیگنا

 رادیاپ یتباقر تیزم هب لین یا هنیمز

 تلود یداصتقا و یسایس لئاسم

 راک و بسک یاه تخاس ریز

 راک و بسک یاه هیور و نیناوق یراتخاس

 راک و بسک یناسر عالطا

 اهراک و بسک نایم یطابترا یاه هکبش دوجو

ژیو
 یگ

اه
ر ی

ناو
ش 

ان
تخ

ک ی
آرا

یرف
ان

 ن

 سفن هب دامتعا یدرف لماوع

 یریذپ کسیر

 یروآون و لمع راکتبا

 یبلط لالقتسا و قیفوت

 ماهبا لمحت

 هدش هتخومآ یگدنامرد یتخانش هعماج یاه یگژیو

 هدش هنیداهن ینیب شوخ

 بسانم سیردت یاه شور و یشزومآ یاوتحم یلاع شزومآ ماظن

 ینیرفآراک بسانم یاضف

 هنانیرفآراک یتیریدم راتخاس

 تعنص اب رمتسم طابترا

 ینیرفآراک لماوع یبایزرا

 یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب یشزومآ یاه تیلاعف

 ینیرفآراک گنهرف هعاشا

 اهدادعتسا شرورپ و شناد لاقتنا یجیورت یاه تیلاعف

 دوخ یصصخت هزوح رد دارفا یزاسدنمناوت

 نیداینب یاه تخاسریز یزاس مهارف یشهوژپ یاه تیلاعف

 ینیرفآراک یاه تیلاعف زا هعماج تخانش ءاقترا

 1191 ،شهوژپ یاه¬هتفای :عبنم

 یزاف یفلد شور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه هلوقم یجنسرابتعا
 لیلحت ساسارب .دش ییاسانش (مِتت) ییاوتحم لیلحت شور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه هلوقم تسخن ماگ رد
 یجنسرابتعا یارب .تسا هدش ییاسانش لماع 29 عومجم رد ناگربخ اب یصصخت یاه هبحاصم زا هدش ماجنا ییاوتحم
 .تسا هدش هدافتسا یزاف یفلد درکیور زا ییاهن یاه صخاش ییاسانش و یاه هلوقم
 و اه یگتسیاش زا هربخ دارفا هچ رگا .تسا هدش هدافتسا ناگربخ هاگدید زا اه صخاش تیمها شجنس یارب
 یمک یتنس دنیآرف هک تشاد هجوت هتکن نیا هب دیاب اما ،دنیامن یم هدافتسا تاسیاقم ماجنا یارب دوخ ینهذ یاه ییاناوت

 یاه هعومجم زا هدافتسا ،رتهب ترابع هب .درادن لماک روطب ار یناسنا رکفت کبس ساکعنا ناکما ،دارفا هاگدید یزاس
 زا هدافتسا اب هک تسا رتهب نیاربانب و دراد یناسنا مهبم ًااضعب و ینابز تاحیضوت اب یرتشیب یراگزاس ،یزاف
 نماراک) تخادرپ یعقاو یایند رد یریگ میمصت و تدم دنلب ینیب شیپ هب (یزاف دادعا یریگراکب) یزاف یاه هعومجم
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 .تسا هدش هدافتسا یثلثم یزاف دادعا زا ناگربخ هاگدید یزاس یزاف یارب زین هعلاطم نیا رد .(1115 ،ناراکمه و
 .تسا هدش یروآدرگ هجرد 2 یزاف فیط اب اه صخاش زا کی ره تیمها نوماریپ ناگربخ هاگدید
 هدش داهنشیپ یفلتخم یاه شور ،هدنهد خساپ n تارظن عیمجت یارب .دوش عیمجت ناگربخ هاگدید دیاب یدعب ماگ رد
 یارب .دنا هدش هیارا فلتخم نارگشهوژپ طسوت هک دنتسه یبرجت ییاه شور ،عیمجت یاه شور نیا عقاو رد .تسا
 رد u هنیشیب و m یسدنه نیگنایم و l هنیمک ار یثلثم یزاف دادعا زا یا هعومجم عیمجت یارب موسرم شور کی هنومن
 .دنا هتفرگ رظن
 1 هطبار

𝐹𝐴�� = (𝑚𝑖𝑛{l},∏{𝑚} ,𝑚𝑎𝑥{𝑢}) 

 5 هطبار

𝐹𝐴�� = (𝑚𝑖𝑛{l}, {
∑𝑚
𝑛 } ,𝑚𝑎𝑥{𝑢} ) 

 9 هطبار

𝐹𝐴�� = ({
∑ 𝑙
𝑛 }

, {
∑𝑚
𝑛 } , {

∑𝑢
𝑛 } ) 

 :تسا هدش هداد شیامنریز تروص هب ماj صخاش یارب ناگربخ هاگدید عیمجت زا لصاح یثلثم یزاف ددع ره
𝜏� = (𝐿�,𝑀�,𝑈�)   
𝐿� = min(𝑋𝑖�) 
𝑀� = √∏ 𝑋𝑖�𝑛

𝑖=1
𝑛   

𝑈� = max(𝑋𝑖�)   
 هک یروط هب .دراد هراشا هربخ درف هب i سیدنا

• 𝑋𝑖� : هربخ یبایزرا رادقم i رایعم زا ما j ما 
• 𝐿�: رایعم یارب اهیبایزرا رادقم لقادح j ما 
• 𝑀�: رایعم درکلمع زا ناگربخ یبایزرا رادقم یسدنه نیگنایم j ما 

• 𝑈�: رایعم یارب اهیبایزرا رادقم رثکادح j ما 
 (1115 ،نچ و وس ؛1115 ،گناف و وو ؛1115 ،ناراکمه و وس ؛1115 ،ناراکمه و گنچ)
 .تسا هدش هدافتسا (9 هطبار) یزاف نیگنایم شور زا هعلاطم نیا رد
 ریداقم ییادز یزاف
 هطوبرم نیگنایم نیرتهب هک یعطق رادقم کی طسوت ار یا هقنزوذ و یثلثم یزاف دادعا نیگنایم عیمجت ناوت یم الومعم
 رتشیب رد  .دراد دوجو ییادز یزاف یارب یددعتم یاه شور .دنیوگ ییادز یزاف ار تایلمع نیا .درک هصالخ ،تسا
 :دوش یم هدافتسا ریز هداس شور زا ییادز یزاف یارب دراوم
 4 هطبار

𝑥𝑚1 =
𝐿 +𝑀 + 𝑈

3
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 (1115 ،گناف و وو ؛1115 ،ناراکمه و وس ؛1115 ،ناراکمه و گنچ)
 :تسا ریز تروص هب یثلثم یزاف دادعا نگینایم ییادز یزاف یارب هداس یاه شور زا رگید یکی
 5 هطبار

𝐹𝑎�𝑒 = (𝐿,𝑀,𝑈) 
𝑥𝑚1 = 𝐿+𝑀+𝑈

3
; 𝑥𝑚2 = 𝐿+2𝑀+𝑈

�
;  𝑥𝑚3 = 𝐿+�𝑀+𝑈

�
 

Crisp number =  Z ∗ =  max (𝑥𝑚𝑎𝑥
1 ,𝑥𝑚𝑎𝑥

2 ,𝑥𝑚𝑎𝑥
3 ) 

𝑥𝑚𝑎𝑥 ریداقم
𝑖 هب کیدزن یددع هراومه و دنرادن مهاب ینادنچ توافت M زا روظنم .دنتسه M زا لصاح نیگنایم 

𝑥𝑚𝑎𝑥 نیرتگرزب یعطق رادقم دوجو نیا اب .تسا فلتخم یثلثم یزاف دادعا زا m لمتحم ریداقم عیمجت
𝑖 هدش هبساحم 

 .(2115 ،فیزداجوب و فیزداجوب) دوش یم هتفرگ رظن رد
 :دوش یم هدافتسا ریز تروص هب حطس زکرم شور زا ییادز یزاف یارب هعلاطم نیا رد
 6 هطبار

𝐷𝐹𝑖� =
[(𝑢𝑖� − 𝑙𝑖�) + (𝑚𝑖� − 𝑙𝑖�)]

3
+ 𝑙𝑖� 

 (9111 ،گنات و گنز) 
 .Error! Reference source not found رد اه صخاش هب طوبرم ریداقم هدش ییادز یزاف دادنورب و یزاف نیگنایم
 دشاب هتشاد 2/1 زا رتمک زایتما هک یصخاش ره و تسا لوبق دروم 2/1 زا رتگرزب هدش ییادز یزاف رادقم .تسا هدمآ
 .(1115 ،گناف و وو) دوش یم در
 صخاش ود بلاق رد «بسانم سیردت یاه شور و یشزومآ یاوتحم» صخاش دش داهنشیپ تسخن دنار نایاپ رد
 یارجا و یزیر همانرب» .دوش هئارا «هنانیرفآراک سیردت یاه شور» و «ینیرفآراک رب ینتبم یشزومآ یاوتحم»
 «سفن هب دامتعا» صخاش یاج هب .دوش هئارا «اه تسایس یارجا یاتسار رد یتایلمع یاه همانرب» ناونع اب «اه تسایس
 هلوقم هب زین «ینیرفآراک یاه تسایس یئارجا یاه هیور و اهدنور» صخاش .دوش هدافتسا «یدمآراکدوخ» ناونع زا زین
 لمحت» ،«اه تسایس یبایشزرا و یبایزرا» ،«بسانم تازیهجت و تاناکما» یاه صخاش .دش هفاضا «یراذگ یشم طخ»
 .دیدرگ فذح زین «ینیرفآراک لماوع یبایزرا» و «ماهبا

 .دش شرازگ اهنآ هب تسخن دنار جیاتن نیگنایم و دنتفرگ رارق ناگربخ رایتخا رد مود دنار رد هدنام یقاب صخاش 29
 زین رگید دنار کی لحارم نیا ،رتشیب نانیمطا لوصح یارب .دشن هفاضا ای فذح یدیدج صخاش دنار نیا نایاپ رد
 ود هک تسا نآ یفلد یاهدنار نایاپ یارب هناشن کی .دشن هدهاشم یدیدج رییغت زین موس دنار نایاپ رد و تفای همادا
 مهاب دیاب یلاوتم دنار ود تازایتما نیگنایم تلاح نیا رد .دوشن هدهاشم ناگربخ ءارآ نیگنایم رد یرییغت یلاوتم دنار
 تروص نیا رد دشاب رتکچوک (5/1) مک یلیخ هناتسآ دح زا هلحرم ود نیب فالتخا هکیتروص رد .دنوش هسیاقم
 هسیاقم و موس و مود دنار جیاتن .(2191 ،ناراکمه و یفیطل ؛5115 ،نیل و گنچ) دوش یم فقوتم یجنسرظن دنیارف
 .تسا هدش هئارا ریز لودج رد دنار ود نیا جیاتن
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 زا .دیدرگ ییاسانش یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه صخاش یارب ییاهن صخاش 29 نیاربانب
  .تسا هدش هدافتسا یریسفت-یراتخاس یزاسلدم شور اب قیقحت لدم هیلوا یحارط یارب اه¬صخاش نیا
 رد یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یاه صخاش زا کیره تیولوا یزاف یفلد ییاهن دنار جیاتن ساسارب
 .تسا هدش نییعت تعنص شخب
 یتخانشناور ناور درکیور اب راک و بسک تیقفوم داعبا تیعضو
 هدش یسررب هنومن کت t نومزآ اب یتخانش ناور درکیور اب راک و بسک تیقفوم داعبا تیعضو نوماریپ دارفا هاگدید
 و درادن رارق یبولطم تیعضو رد یسررب دروم ریغتم هک تسا نآ رب ینتبم (H0) رفص ضرف نومزآ نیا رد .تسا
 .تسا نومزآ یاعدا زین (Ha) لیدب ضرف
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد یسررب دروم ریغتم : (H0) رفص ضرف
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یسررب دروم ریغتم : (Ha) لیدب ضرف
 رد ترکیل فیط طسو هطقن ینعی 9 ددع نیگنایم تسا هدش یروآدرگ هجرد 2 ترکیل فیط اب اه هداد هک اجنآ زا 
 :تسا ریز تروصب شهوژپ یاه هیضرف یرامآ نایب نیاربانب .تسا هدش هتفرگ رظن

{𝐻0:𝜇 ≤ 3
𝐻1:𝜇 > 3 

 رتکچوک %2 یاطخ حطس زا یرادانعم رادقم رگا نیاربانب تسا هدش یسررب %21 نانیمطا حطس رد هعلاطم نیا نوچ
 ینارحب رادقم زا t نومزآ هرامآ طیارش نیا رد .دش دهاوخ دیئات نومزآ یاعدا نیاربانب و هدش در رفص ضرف ،دشاب

t0.05 دش دهاوخ تبثم زین نانیمطا هلصاف نارک ود ره و دوب دهاوخ رتگرزب 11/1 ینعی.  
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 4.9 ینیرفآراک شزومآ دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 نارک ود ره نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 42.2 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم
 نیا زا کیره دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد ینیرفآراک شزومآ :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای
 طسو دح زا رتگرزب یکدنا هک تسا هدمآ تسدب 41.9 یناسنا عبانم هعسوت دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتگرزب هک هدمآ تسدب 122.1 یرادانعم رادقم .تسا ترکیل فیط
 ود ره نانیمطا هلصاف نینچمه .تسا رتکچوک 11/1 ینارحب رادقم زا زین t هرامآ رادقم .تسین رادانعم هدش هدهاشم
 ییاعدا ناوت یمن %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کی چیه دانتسا هب .تسا هتفرگرب رد ار یفنم و تبثم نارک
 .درک حرطم یناسنا عبانم هعسوت تیعضو نوماریپ
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 11.4 یراذگ یشم طخ دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 ود ره نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 11.81 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم
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 زا کیره دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یراذگ یشم طخ :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 21.9 کیتامتسیس دنور دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 411.1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 نارک ود ره نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 24.5 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم
 نیا زا کیره دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد کیتامتسیس دنور :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 81.9 یا هنیمز لماوع دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتگرزب هک هدمآ تسدب 921.1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 و تبثم نارک ود ره نانیمطا هلصاف نینچمه .تسا رتکچوک 11/1 ینارحب رادقم زا زین t هرامآ رادقم .تسین رادانعم
 تیعضو نوماریپ ییاعدا ناوت یمن %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کی چیه دانتسا هب .تسا هتفرگرب رد ار یفنم
 درک حرطم یناسنا عبانم هعسوت
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 51.4 یراتخاس لماوع دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 ود ره نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 14.25 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم
 زا کیره دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یراتخاس لماوع :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا
 ترکیل فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 92.4 یدرف لماوع دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 هدش هدهاشم نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا
 ود ره نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 88.89 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم
 زا کیره دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یدرف لماوع :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا
 فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 8.9 یتخانش هعماج لماوع دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا ترکیل
 .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 55.91 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم هدش هدهاشم
 هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک ود ره نینچمه
 رارق یبولطم تیعضو رد یتخانش هعماج لماوع :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کیره دانتسا
 فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 98.9 یلاع شزومآ ماظن دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم .دراد
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا ترکیل
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 .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 59.55 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم هدش هدهاشم
 هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک ود ره نینچمه
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یلاع شزومآ ماظن :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کیره دانتسا
 فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 12.4 یشزومآ یاه تیلاعف دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا ترکیل
 نینچمه .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 2.49 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم هدش هدهاشم
 دانتسا هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک ود ره
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یشزومآ یاه تیلاعف :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کیره
 فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 22.4 یجیورت یاه تیلاعف دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا ترکیل
 .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 94.29 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم هدش هدهاشم
 هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک ود ره نینچمه
 رارق یبولطم تیعضو رد یجیورت یاه تیلاعف :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کیره دانتسا
 .دراد
.9 یشهوژپ یاه تیلاعف دعب رد ناگدنهد خساپ هاگدید نیگنایم  فیط طسو دح زا رتگرزب هک تسا هدمآ تسدب 218
 نیگنایم نیاربانب تسا 21/1 یاطخ حطس زا رتکچوک هک هدمآ تسدب 111/1 زین یرادانعم رادقم .تسا ترکیل
 .تسا رتگرزب 11/1 ینارحب رادقم زا هک تسا هدمآ تسدب 252.21 زین t هرامآ رادقم .تسا رادانعم هدش هدهاشم
 هب .دوشیم دیئات نومزآ یاعدا و (تبثم) هدوب رفص زا رتگرزب یرادقم نانیمطا هلصاف نیئاپ و الاب نارک ود ره نینچمه
 رارق یبولطم تیعضو رد یشهوژپ یاه تیلاعف :تفگ ناوت یم %21 نانیمطا اب یرامآ یاه هتفای نیا زا کیره دانتسا
 .دراد

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،راک و بسک قطنم لیلحت و هیزجت ناکما ،راکو بسک قطنمزا كرتشم كرد داجیا اب راک و بسک لدم

 تیمها هدنهد ناشن یراصحنا زایتما قح داجیا و نشور زادنا مشچ داجیا ،راک و بسک تیریدم دوبهب

 راک و بسک رازاب هب دورو هنیمز ،دوخ دیدج یاههدیا و اهحرط اب اه¬تکرش هک دنوش یم بجوم راک و بسک لدم
  .دنیامن مهارف ار یناهجو یلخاد یاهرازاب رد ناشتکرش تیعقوم ءاقترا و ظفح ناکما هجیتن رد و دیدج
 یفیک شخب زا لصاح جیاتن

 ناگربخ هبحاصم زا لصاح جیاتن
 لیلحت ساسارب .دش ییاسانش (مِتت) ییاوتحم لیلحت شور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه هلوقم تسخن ماگ رد
 یجنسرابتعا یارب .دش ییاسانش لماع 29 عومجم رد ناگربخ اب یصصخت یاه هبحاصم زا هدش ماجنا ییاوتحم
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 دش داهنشیپ تسخن دنار نایاپ رد .تسا هدش هدافتسا یزاف یفلد درکیور زا ییاهن یاه صخاش ییاسانش و یاه هلوقم
 «ینیرفآراک رب ینتبم یشزومآ یاوتحم» صخاش ود بلاق رد «بسانم سیردت یاه شور و یشزومآ یاوتحم» صخاش
 رد یتایلمع یاه همانرب» ناونع اب «اه تسایس یارجا و یزیر همانرب» .دش هئارا «هنانیرفآراک سیردت یاه شور» و
 .دوش هدافتسا «یدمآراکدوخ» ناونع زا زین «سفن هب دامتعا» صخاش یاج هب .دش هئارا «اه تسایس یارجا یاتسار
 یاه صخاش .دش هفاضا «یراذگ یشم طخ» هلوقم هب زین «ینیرفآراک یاه تسایس یئارجا یاه هیور و اهدنور» صخاش
 زین «ینیرفآراک لماوع یبایزرا» و «ماهبا لمحت» ،«اه تسایس یبایشزرا و یبایزرا» ،«بسانم تازیهجت و تاناکما»

 یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاه صخاش یارب ییاهن صخاش 29 نیاربانب .دیدرگ فذح
 یدنب تیولوا یزاف AHP قیرط زا یتخانش ناور درکیور اب راکو بسک تیقفوم یاه صخاش هک دیدرگ ییاسانش
  .تسا هدش هدافتسا یریسفت-یراتخاس یزاسلدم شور اب قیقحت لدم هیلوا یحارط یارب اه¬صخاش نیا زا .دندش
 یطابنتسا رامآ زا لصاح جیاتن

 یت نومزآ زا هدافتسا اب یتخانش ناور درکیور اب راک و بسک تیقفوم داعبا تیعضو -1

 :داد ناشن یت نومزآ زا لصاح تاقیقحت جیاتن
 .دراد رارق یبولطمان تیعضو رد یناسنا عبانم هعسوت تیعضو .دراد رارق یبولطم تیعضو رد ینیرفآراک شزومآ

 لماوع تیعضو .دراد رارق یبولطم تیعضو رد کیتامتسیس دنور .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یراذگ یشم طخ
 تیعضو رد یدرف لماوع .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یراتخاس لماوع .دراد رارق یبولطمان تیعضو رد یا هنیمز
 رارق یبولطم تیعضو رد یلاع شزومآ ماظن .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یتخانش هعماج لماوع .دراد رارق یبولطم
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یجیورت یاه تیلاعف .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یشزومآ یاه تیلاعف .دراد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یشهوژپ یاه تیلاعف

 یریسفت یراتخاس یزاس لدم -2
 تسا هدش هداد ناشن یبوخ هب راکو بسک تیقفوم یوگلا یاهریغتم نیب یراذگریثأت و لباقتم طباور (ISM) لدم رد
 و ذوفن تردق یدیلک یاهرایعم نییعت یارب .دوش یم ناریدم هلیسو هب یریگ میمصت یاضف رتهب كرد بجوم هک
 :داد ناشن یریسفت یراتحاس یزاسلدم جیاتن .دش لیکشت ییاهن یسرتسد سیرتام رد اهرایعم یگتسباو
  1 حطس یاهریغتم

 .دنا هتفرگ رارق لوا حطس رد «یناسنا عبانم هعسوت» هلوقم هب طوبرم یاهریغتم

 نازیم و شزومآ یارجا شور و یزیر همانرب ،یناسنا عبانم تیفیک و تیمک :لماش «یناسنا عبانم هعسوت» هلوقم
 .نالیصحتلا غراف ییاز لاغتشا
 رظنرد نودب اه یجورخ و اه یدورو هعومجم و دنوش یم فذح (اه)ریغتم نیا لوا حطس (یاه)ریغتم یئاسانش زا سپ
 هعومجم ربارب اهنآ كارتشا هک یئاهریغتم و یئاسانش كرتشم هعومجم .دوش یم هبساحم لوا حطس یاهریغتم نتفرگ
 .دنوش یم باختنا مود حطس یاهریغتم ناونع هب دشاب اه یدورو
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 2 حطس یاهریغتم

 .دنا هتفرگ رارق مود حطس رد «ینیرفآراک شزومآ» هلوقم هب طوبرم یاهریغتم

 شزومآ ،طسوتم عطقم رد نانیرفآراک شزومآ ،ینیرفآراک یمسر شزومآ :لماش «ینیرفآراک شزومآ» هلوقم
  .هاگشناد رد نانیرفآراک
  3 حطس رصانع نییعت یارب
 یاهریغتم نتفرگ رظنرد نودب اه یجورخ و اه یدورو هعومجم رگید رابکی و دنوش یم فذح مود حطس یاهریغتم
 موس حطس رد «یشهوژپ ،یجیورت ،یشزومآ یاه تیلاعف» هلوقم هب طوبرم یاهریغتم .دوش یم هبساحم مود حطس
 .دنا هتفرگ رارق
 ،ینیرفآراک گنهرف هعاشا ،یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب :لماش «یشهوژپ ،یجیورت ،یشزومآ یاه تیلاعف» هلوقم
 و نیداینب یاه تخاسریز یزاس مهارف ،دوخ یصصخت هزوح رد دارفا یزاسدنمناوت ،اهدادعتسا شرورپ و شناد لاقتنا
 .ینیرفآراک یاه تیلاعف زا هعماج تخانش ءاقترا
  4 حطس یاهریغتم

 .دنا هتفرگ رارق مراهچ حطس رد «كیتامتسیس دنور» و «یراذگ یشم طخ» هلوقم هب طوبرم یاهریغتم

 ،اه تسایس یارجا یاتسار رد یتایلمع یاه همانرب ،راذگرثا یاه تسایس نیودت :لماش «یراذگ یشم طخ» هلوقم
 ینیرفآراک یاه تسایس یئارجا یاه هیور و اهدنور
 و هزیگنا ،هدیا و رکف بحاص ،هزیگنااب دارفا ینیزگ هتسیاش ،کسیر اب مأوت تیلاعف :لماش «كیتامتسیس دنور» هلوقم
 .یناسنا یورین دادعتسا
  5 حطس یاهریغتم

 یاضف ،هنانیرفآراک سیردت یاه شور ،ینیرفآراک رب ینتبم یشزومآ یاوتحم :لماش «یلاع شزومآ ماظن» هلوقم
 .تعنص اب رمتسم طابترا ،هنانیرفآراک یتیریدم راتخاس ،ینیرفآراک بسانم
 6 حطس یاهریغتم

 یبلط لالقتسا و قیفوت ،یروآون و لمع راکتبا ،یریذپ کسیر ،یدمآراکدوخ :لماش «یدرف لماوع» هلوقم

 .هدش هنیداهن ینیب شوخ ،هدش هتخومآ یگدنامرد :لماش «یتخانش هعماج یاه یگژیو» هلوقم

 7 حطس یاهریغتم

 بسک یاه تخاس ریز ،تلود یداصتقا و یسایس لئاسم ،رادیاپ یتباقر تیزم هب لین :لماش «یا هنیمز» لماوع هلوقم
 راک و
 نایم یطابترا یاه هکبش دوجو ،راک و بسک یناسر عالطا ،راک و بسک یاه هیور و نیناوق :لماش «یراتخاس» لماوع
 .اهراک و بسک
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 یئاهن یوگلا .دنا هدش ظاحل لدم رد «یلع طیارش» ناونع اب و دنشاب یم لدم رصانع نیرت ییانبریز ناونع هب لماوع نیا
 رب حطس ره رصانع رادانعم طباور طقف هراگن نیا رد .تسا هدش هداد شیامن لکش رد هدش یئاسانش یاهریغتم حوطس
 هباشم یشور هب .تسا هدش هتفرگ رظن رد رطس ره رصانع رادانعم ینورد طباور نینچمه و نیریز حطس رصانع
 :زا دنترابع یلصا یاه هلوقم .تسا هدش ماجنا یریسفت-یراتخاس یزاسلدم شور اب یلصا هلوقم 51 یدنب حطس
 ،یدرف لماوع ،یراتخاس ،یا هنیمز ،کیتامتسیس دنور ،یراذگیشم طخ ،یناسنا عبانم هعسوت ،ینیرفآراک شزومآ
 .یشهوژپ یاه تیلاعف ،یجیورت یاه تیلاعف ،یشزومآ یاه تیلاعف ،یلاع شزومآ ماظن ،یتخانش هعماج یاه یگژیو

 یئزج تاعبرم لقادح شور اب لدم یجنسرابتعا -3

  .تسا هدش ماجنا یراتخاس تالداعم زا هدافتسا اب یئزج تاعبرم لقادح کینکت زا لدم یجنسرابتعا یارب
  :تسا ریز  حرش هب یراتخاس تالداعم زا لصاح جیاتن

 نآ ریثات و یراتخاس لماوع دروم رد .دراد دوجو یرادانعم ریثات یتخانش هعماج لماوع رب یراتخاس لماوع 
 ،راک و بسک یناسر عالطا ،راک و بسک یاه هیور و نیناوق تشاد هجوت دیاب یتخانش هعماج لماوع رب
 یتخانش هعماج لماوع رب ددناوت یم هک دنتسه یلماوع زین اهراک و بسک نایم یطابترا یاه هکبش دوجو
  .دنشاب هتشاد یتبثم و ازسب ریثات
 ییادخ طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یدرف لماوع رب یراتخاس لماوع 

 .دشاب یم وسمه  (2115)تنسنیو و گروبلاد ،(8891)یراصنا و هدازیناملس ،(5191)ناراکمه و یدومحم
 اب ار تیریدم تارییغت یالاب تعرس و راکو بسک ندش یناهج لثم راک و بسک طیحم رد هدمع تالوحت
 هب ار یراجت دحاو یاقب بسانم وحن هب اه کسیر نیا تیریدم .تسا هتخاس هجاوم یعونتم یاه کسیر
 و تیوقت یارب هک تسا یدیدج یاهدرکیور زا یکی کسیر تیریدم و ییاسانش .تشاد دهاوخ لابند
 ره ریذپان ییادج تمسق یریذپ کسیر .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یراجت یاهدحاو یشخبرثا یاقترا
 اهنت عقاو رد ،نئمطمان یا هدنیآ یارب ینونک عبانم یریگراک هب ینعی یداصتقا تیلاعف .تسا یراکو بسک
 .(4191 ،یعاجش)تسا کسیر و نانیمطا مدع ،تسا یعطق هدنیآ دروم رد هک یزیچ

 ریغتم رایسب و ایوپ ،هدیچیپ طیحم رد .دراد یرادانعم رزیثات یتخانش هعماج لماوع رب یا هنیمز لماوع 
 دوبهب رد ار اه¬نآ دنناوتب هک دنتسه ییاه¬یژتارتسا ذاختا و یحارط دنمزاین اه¬تکرش ،یزورما
 زا هک دنتسه اقب هب رداق ییاه¬تکرش یتباقر طیحم نینچ رد اریز .دناسر یرای ناشدرکلمع نوزفازور
 ،رگید ترابع هب .دنیامن ماگمه یتباقر رازاب یایوپ و ریغتم طیارش اب ار دوخ و هدنامن اج تباقر هنودرگ
 یاهرایعم هنییآ رد ،یژتارتسا باختنا بلاق رد ار دوخ یاه¬یریگ میمصت لصاح ،اه¬تکرش ناریدم
 ای و ابقر ،هتشذگ دنور اب هدش هدهاشم درکلمع هسیاقم و لیلحت و هیزجت .دومن دنهاوخ هدهاشم یدرکلمع
 نیمه هب .دروآ یم مهارف یتآ یاه تیلاعف ماجنا و یریگ میمصت تهج ار یبسانم دروخزاب ،تعنص طسوتم
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 و روملیگ)تسا هدوب درکلمع رمتسم دوبهب ،نامز لوط رد اه¬تکرش یمامت فادها نیرتمهم زا یکی لیلد
 .(1191،ناراکمهو ضیف زا لقن هب 1115، ، نوسراک
 ییادخ طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .درادن یرادانعم ریثات یدرف لماوع رب یا هنیمز لماوع 

 .دشاب یم وسمه  (2115)تنسنیو و گروبلاد  ،(8891)یراصنا و هدازیناملس ،(5191)ناراکمه و یدومحم
 هب اهراتفر یرتشیب لامتحا هب ،دنتسه اراد ار یلغش لالقتسا زا ییالاب هجرد دارفا نآ رد هک یلغاشم رد
 فیاظو مامت یارب هدافتسا دروم یاهراتفر باختنا رد اریز تسا هتسباو دارفا یتیصخش یاه¬توافت
 نییاپ حوطس اب لغاشم رد .دراد دوجو (دید حالص) تریصب ،هدش نییعت فادها هب ندیسر و هدش راذگاو
 هتسب تراظن لماش یفلتخم لماوع قیرط زا هک تسا یرابجا رطاخ هب ًاالامتحا دارفا لامعا ،یلغش لالقتسا
 ًاالامتحا ،نییاپ یلغش لالقتسا طیارش رد نیاربانب .دوش یم لامعا هدش هداد حرش لیصفت هب یراک نیناوق و
 اب طبترم یاه¬تیلاعف صوصخ رد اهنآ اریز دنک یمن افیا دارفا راتفر رد یشقن چیه ای مک یشقن تیصخش
 .(1191 ،ناراکمه و یضیف)دنرادن (یدید حالص) تریصب لغش
 دراد یرادانعم ریثات یلاع شزومآ ماظن رب یتخانش هعماج لماوع.  
 ییادخ طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یلاع شزومآ ماظن رب یدرف لماوع 

 دشاب یم وسمه  (2115)تنسنیو و گروبلاد ،(8891)یراصنا و هدازیناملس  ،(5191)ناراکمه و یدومحم

 طسوت هدش ماجنا تاقیقحت ابرضاح هیضرف .دراد  یرادانعم ریثات کیتامتسیس دنور رب یلاع شزومآ ماظن 
 دارفا مادختسا رد یرالاس هتسیاش رب دیکات اب ناریدم .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم ییادخ
 یزاس هدایپ رد یعس ،یناسنا عبانم تیریدم یاه¬یژتارتسا و تاطابترا لیهست تخاسریز ندومن مهارف و
 ییاسانش .دنشاب هتشاد ار یلاع شزومآ زکارم رد ازلاغتشا یاه¬تراهم رب دیکات اب کیژتارتسا شوه
 کیژتارتسا یاه تیلباق و ابقر هب طوبرم تاعالطا و شوه بسک رانک رد زکارم نیا کیژتارتسا یاهزاین
 ینایاش کمک زکارم نیا رد کیژتارتسا شوه ءاقترا هب دناوت یم اهنآ اب طبترم فادها و ارجا ،هاگیاج ،ابقر
 .دیامن
 شزومآ زکارم رد یتایلمع ییاه همانرب نیودت اب .دراد یرادانعم ریثات یراذگ یشم طخ رب یلاع شزومآ ماظن 

 اب زکارم نیا رد یتایلمع ای یکیتکات شوه یریگراک هب .دنیامن مادقا یتباقر تیزم بسک تهج یلاع
 تیریدم یزاس دایپ اب نینچمه .دش دهاوخ ریذپ  ناکما تراهم اب و صصختم دارفا ینیزگ هتسیاش و مادختسا
 /یگنهرف شوه و ینامزاس /یعمج شوه هب یبایتسد هار رد ناوت یم طبر یذ نامزاس رد یروانف و شناد
 .دومن ینایاش کمک یعامتجا
 طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یشزومآ یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 

 شزرا داجیا و شناد یاههاگیاپ و عبانم ییاسانش .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم ییادخ
 هاگشناد کیژتارتسا شوه کیتامتسیس یاه یزیمم هب ،یلاع شزومآ زکارم رد تاعالطا و شناد هدوزفا
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 شوه یراذگریثأت نازیم ،زکرم نیا رد نآ یبایزرا و کیژتارتسا شوه دنور رب تراظن اب نینچمه .دنزادرپب
 یاه هصرع رد هدنیازف تارییغت .دنیامن نییعت ارشناد یریگراکهب و لدابت ،یرادهگن ،داجیا رب کیژتارتسا
 یراتفر یوگلا و تاحیجرت ،یروآون ،یروانف ،تباقر داجیا ببس کیژولونکت و یسایس ،یتعنص ،یداصتقا
 .دوش یم روآدای ار اه یژتارتسا یبایزرا و حالصا ،یرگنزاب ،نیودت هب زاین مهم نیا و هتشگ دارفا
 ییادخ طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف ریثات یجیورت یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 

 یرادانعم و بذج ،هدمآ دوجو هب هزورما هک یتباقر طیحم رد .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم
 لغاشم یارب بسانم دارفا بذج رب اهنامزاس دیکأت هزورما و هدش لکشم رایسب اهدادعتسا یرادهگن .دراد
-یم شوه و یرکف هیامرس رصع هب یتعنص رصع زا لاقتنا نآ لیلد هک دشابیم بسانم نامز رد و بسانم
 .(1 ،1891 ،یبسامهط)دشاب
 طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یشهوژپ یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 

 و كارتشا ،دنا هتفایرد نارگشهوژپ و ناققحم رتشیب .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم ییادخ
 ات دنشاب قالخ و دنریگبدای رمتسم یا هنوگ هب دیاب اه¬نامزاس هک یراج رصع رد صوصخب شناد لاقتنا
 (4115) «گنز و ناسرادناس» .(2115 ،1نسین و یشاج)دراد تیمها رایسب ،دننامب یقاب یتباقر یاضف رد
 دنیارف یارجا لیهست بجوم نامزاس کی نانکراک نایم رد یریگدای و شناد كارتشا یاه¬تیلاعف دنا یعدم
 نامزاس و دوب دهاوخن شخبرثا شناد تیریدم ،شناد كارتشا نودب .دوش یم نامزاس نآ رد شناد تیریدم
 Financial رد نآ شرازگ هک یقیقحت جیاتن .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ یتباقر تردق یجیردت یا هنوگ هب

Times قفوم دربشیپ دندقتعم اپورا رد یتیلمدنچ یاه¬نامزاس نانکراک  %41 درک راکشآ زین دش سکعنم 
 .دنراذگب كارتشا هب نامزاس رد نارگید اب دنناد یم ار هچنآ نانکراک هک تسا نیا مزلتسم شناد تیریدم
 شناد ،ینیب عقاو ،یهاگآدوخ ،تیقالخ  .درادن یرادانعم ریثات یشزومآ یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 

 ، ناراکمه و دوگبوه) یدرف نیب و یطابترا یاه تراهم  .(1115 ،ناراکمه و تت)یسایس كاردا ،یراجت
 دوجو اب هک تسا ادیپ هتفگان  .درک هراشا ناوت یم (1115 ، رنروت و رلوم) ذوفن و یداقتنا رکفت ،(5115
 طابترا رگیدکی اب ،اه یگتسیاش نیا اما ددعتم یاه شهوژپ رد عونتم و فلتخم یاه یگتسیاش ییاسانش
 رد ددعتم یاه یگتسیاش اب یناریدم هک دوب دهاوخ قفوم ینامزاس ،تباقررپ یایند نیا رد هک ارچ دنراد
 یاه عومجم ینعی اه یگتسیاش یوگلا رد اه یگتسیاش یبایزرا هزورما زین ساسا نیمه رب .دشاب هتشاد رایتخا
 درکیور ،لغش لیلحت یتنس یاهشور ربارب رد .(1115 ، چاد و تنروب)تسا هتفرگ تروص اه یگتسیاش زا

-تیقفوم ماجنا یارب رگید مزال یاهیگژیو و اهییاناوت ،اهتراهم ،شناد ییاسانش یارب یشور یگتسیاش
 مزال یاهزاین ات دباییم دنویپ صاخ یراتفر یاهصخاش دراوم نیا .تسا هفیظو ای شقن ،لغش کی زیمآ
 تاراظتنا و اهدرادناتسا شور نیا رد .دزاس هدروآرب ار یرتشم تیاضر تیاهن رد و فده هب لین یارب

                                                           
1 Joshi  & Nissen 



 915 ...تیقفوم یارب یموب ییوگلا یحارط

 ریز ار لغش لیلحت یا هدع هک تسا هدش ثعاب عیرس تارییغت .دوشیم نایب حضاو هب نانکراک زا بولطم
 یاهدرکیور هب تبسن یگتسیاش درکیور تیمها ور نیا زا و دننک تبحص ییادز لغش زا و دنربب لاؤس
 (92 ،1191 ،روپیلق) تسا هتفای شیازفا یتنس

 طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یجیورت یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 
 رد ینعی .میا هدش یراتخاس تلوهک یعون راچد ام .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم ییادخ
 هک هدش بجوم ،یناسنا هعسوت و ناسنا هب طلغ شرگن و اهراتخاس یگنهک ،لوحت دادعتسا نتشاد نیع
 یاه نامزاس زا نتسسگ .دشابن یروآ نف ،عبط هب و ینیرفآراک دشر یارب بسانم رتسب ام یاه نامزاس
 راتخاس هک تسانعم نیا هب یعامتجا و ینف یاه متسیس اب هارمه یکیناگرا هصیصخ نتشاد و یکیناکم
 ،یلرتنکدوخ ،تارایتخا ضیوفت ،یمیت تیلاعف ،یروآون ،زکرمت مدع ،یریذپ فاطعنا ییایوپ یوسهب ینامزاس
 نیون ی اهراتخاس یوسهب اه نامزاس ردقچره ینیرفآراک هب هجوت اب و تسا تکرح رد ... هریغو لالقتسا
 .دور یم الاب مه ینیرفآراک موهفم هزیگنا ،دنهد یم تیهام رییغت
 طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب رضاح هیضرف .دراد یرادانعم ریثات یشهوژپ یاه تیلاعف رب کیتامتسیس دنور 

 زا یرتشیب نازیم نیمات لماش دنمراک یزاسدنمناوت .دشاب یم وسمه (5191)ناراکمه و یدومحم ییادخ
 .(2115 ،ناراکمه و یلزیرگ)تسا راک اب طابترا رد یریگ میمصت یارب رتشیب یدازآ و یریذپ فاطعنا
 و وک)دراد ناشیراک یاه¬طیحم اب هطبار رد ناشدوخ دروم رد دارفا كاردا اب یکیدزن طابترا یزاسدنمناوت
 یزاسدنمناوت شیازفا یارب دارفا ینوماریپ طیحم :هک دندقتعم (9115)ناراکمه و زنوج .(1115 ،ناراکمه
 هعومجم کی هکلب تسین ماوداب ای رادیاپ یتیصخش هصیصخ یزاسدنمناوت نوچ دراد یدایز تیمها دنمراک
 شقن (1115)میش و وج ،دیدج هعلاطم کی رد .تسا یراک یاه¬طیحم طسوت هدش داجیا یاهتخانش زا
 جیاتن هک ییاج ،دندرک ادیپ دنمراک تبثم راتفر و یزاسدنمناوت نیب ینامزاس یریگدای گنهرف تبثم یجنایم
 هب دنمراک راتفر ،دشاب هتشاد یزاسدنمناوت روضح رد ییالاب یریگدای گنهرف نامزاس رگا هک داد ناشن اهنآ
 .(8115 ،ناراکمه و انشیرک)دریگ یم رارق ریثات تحت تدش
 دراد یرادانعم ریثات ینیرفآراک شزومآ رب یشزومآ یاه تیلاعف.  
 یهد لانگیس هیرظن هاگدید ساسارب  .درادن یرادانعم ریثات ینیرفآراک شزومآ رب یجیورت یاه تیلاعف، 

 لدابت زا تیریدم هک دنهد یم ناشن نادنمراک هب ،دنهد یم شرورپ ار یریگدای گنهرف هک ییاه¬نامزاس
 و انشیرک)دنک یم تیامح یناسنا عبانم هعسوت یاه¬همانرب زا اهنآ طسوت هدش هتفرگدای تراهم و شناد
 رب یتبثم ریثات ،دنک یم لیهست ار شناد میهست و شناد لاقتنا هک گنهرف نیا .(8115 ،ناراکمه
 ریثات تحت یریگدای دنیآرف ،(4811 ،بلوک)یبرجت یریگدای هیرظن ساسارب .دراد دنمراک یاه¬یگتسیاش
 نیا هب هراشا اب .ناراکمه و قوفام زا درف شناد دروخزاب و فلتخم نارادماهس اب درف لماعت :تسا رصنع ود
 ءاقترا تراظن و مظنم یاهدروخزاب قیرط زا ار بسانم یریگدای گنهرف نامزاس هک نادنمراک رواب نیا ،هتکن
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 .(9111 ،ناراکمه و كرالک) دننک میهست و بسک ار مزال شناد و تراهم ات دهدیم هزیگنا اهنآ هب ،دهدیم
 یارب یطیحم و یتفاب لماوع نیرت بسانم و نیرتمهم زا یکی ناونع هب یریگدای گنهرف دنیآرف ،ور نیا زا
 هک تفگ ناوت نایربانب .(2115 ،ناراکمه و گنوئج)دوش یم هتخانش دنمراک یاه¬یگتسیاش تیوقت
 یم یزاب دنمراک یاه¬یگتسیاش و یناسنا عبانم هعسوت نیب یمهم یجنایم شقن ینامزاس یریگدای گنهرف
  .دنک

  مالعا (9115) فیزاگودلوم و زدنانرف .دراد یرادانعم ریثات ینیرفآراک شزومآ رب یشهوژپ یاه تیلاعف 
 رد دنمتردق دارفا روطچ دهد یم حیضوت هک تسا یا هطبار هزاس کی دنمراک یزاسدنمناوت» هک دنا هدرک
 تامادقا اه¬نامزاس .«دننک یم میهست ،دنرادن ار نآ هک یدارفا اب ار دوخ یمسر رایتخا و تردق نامزاس
 یریگ میمصت رد دنناوت یم نادنمراک یتقو هک دنا هدرک یزاس هدایپ هراگنا نیا ساسارب ار یزاسدنمناوت

 یم تیوقت دنمراک شناد و درکلمع دننام ییاه¬یجورخ ،دنشاب هتشاد تیلوئسم و دننک تکرش
 یم قیوشت ار تسدریز و قوفام نیب گنهامه طباور هک ییاه¬نامزاس .(5115،ناراکمه و درانیام)دوش
 هزیگنا یانغ هب هک دننک یدازآ ساسحا دوخ هناقالخ تاداهنشیپ نایب رد نادنمراک هک دنوش یم ثعاب دننک
 و لالقتسا و دندش دنمناوت نادنمراک هک ینامز .(5115 ،فیزاگودلوم و زدنانرف)دنک یم کمک یدرف
 و دیدج یاه¬هار ندرک ادیپ یارب لماک تیلوئسم و دننک یم ادیپ یرتشیب هزیگنا ،دنتشاد یریذپ فاطعنا
 (9111)رتناک .(4115 ،ناراکمه و ول)دننک یم لوبق ار اه¬شلاچ هب خساپ یارب دیدج یاه¬تراهم هعسوت
 نادنمراک هک دننک یم فیرعت راک طیحم یاهراتخاس ناونع هب ار یراتخاس یزاسدنمناوت (1111)رگنیشال و
 تاعالطا هب یسرتسد نیمات اب ار نادنمراک اه¬هزاس نیا .دننک راک راد ینعم قرط هب ات دزاس یم رداق ار
 یارب نیمات و نامز دننام یعبانم ،قوفام دروخزاب و راکمه زا تیامح ،لکش نیرتهب هب راک ماجنا یارب مزال
 .(8115 ،ناراکمه و انشیرک)دننک یم دنمناوت نامزاس نورد دشر و یریگدای یارب تصرف و راک ماجنا
 هک دندقتعم (4115 ،یوچ و گنوس)ناققحم .دراد یرادانعم ریثات یناسنا عبانم هعسوت رب ینیرفآراک شزومآ 

 هتشاد یرثوم درکراک دناوتب درف ات دننک ارجا و یحارط ار یناسنا عبانم هعسوت تامادقا دیاب اه¬نامزاس
 دقتعم (9115)تیار و وهک .دنک هدروآرب یدرف یاهیگتسیاش دوبهب قیرط زا ار یدرکلمع تاراظتنا و دشاب
 دراد زاین نادب اه¬یگتسیاش یریگارف تهج رد دنمراک هک تسا یاهیاپ هفلوم یناسنا عبانم هعسوت هک تسا

 تامادقا یلک فده ،تقیقح رد .دشخب یم دوبهب یراد ینعم لکش هب ار نامزاس درکلمع لباقم رد و
 و هداد ماجنا یبوخ هب ار بصتنم لغش هک تسا تراهمای و هتسیاش دنمراک کی داجیا یناسنا عبانم هعسوت
 هعسوت تامادقا هجیتن نارگشهوژپ .(1115 ،ناواراگ و نالون)دنک یم کمک نامزاس یراجت یجورخ هب
 ،لغش رد ار نادنمراک یاه¬تیلباق اه¬تسبراک نیا هک دنا هداد شرازگ و هدرک یسررب ار یناسنا عبانم
 نیمه (1115) اتگولوم و جاراووی .(2115 ،ناراکمه و اجاراگالآ)دنشخب یم دوبهب نامدنار و یرو هرهب
 نادنمراک درکلمع و تیلباق هراومه یناسنا عبانم هعسوت تامادقا دهد یم ناشن هک دنک یم حرطم ار جیاتن
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 هعسوت ینامزاس هعسوت یاه¬هفلوم و درکلمع یبایشزرا ،یلغش هعسوت ،شزومآ یراج تامادقا قیرط زا ار
 هک دنمراک یزاسدنمناوت و یزاسمیت :درک یبایزرا ار تسبراک ود هعلاطم نیا .دشخب یم دوبهب ،یناسنا عبانم
 .دندوب هدش ارجا بختنم یاهنامزاس رد

 عیانم
 اب روشک رد ینیرفآراک هعسوت یطیحم عناوم و هدنرادزاب لماوع یسررب .(1891)روپ نابرق هلداع و یرواد یلع ،دومحم ینایراد روپ دمحا

 اب هلباقم یاهراکهار و ینیرفآراک تفرشیپ عناوم و اهانگنت یسررب روحم یاتسار رد) راکو بسک طیحم یاهبوچراچ جیاتن زا هدافتسا
 191، .(اهنآ

 81 ص ،سیدرپ تکرش رشن :نارهت ،ینیرفآراک ینابم ،(2891) ،دومحم ،ینایراد روپدمحا
-یریسفت یزاس لدم درکیور اب نیمات هریجنز یکباچ لدم یحارط ،(1891) .رغصا ،یراونا ؛سابع ،لبقم ؛یلع ،ورزیت ؛لداع ،رذآ

 . 25-1 صص ; (11 یپایپ) 4 هرامش ،41 هرود ،(یناسنا مولع سردم) ناریا رد تیریدم یاه شهوژپ ،یراتخاس

-یریسفت یزاس لدم درکیور اب نیمات هریجنز یکباچ لدم یحارط ،(1191) .رغصا ،یراونا ؛سابع ،لبقم ؛یلع ،ورزیت ؛لداع ،رذآ
 . 25-1 صص ; (11 یپایپ) 4 هرامش ،41 هرود ،(یناسنا مولع سردم) ناریا رد تیریدم یاه شهوژپ ،یراتخاس

 هیرشن ،(ISM) یریسفت یراتخاس یزاسلدم درکیور اب راک و بسک یروحم دنیآرف لدم یحارط ،(4191) .میرک ،تایب ؛لداع ،رذآ
 .81 ات 9 صص ،1 هرامش ،1 هرود ،تاعالطا یروانف تیریدم

 هیرشن ،(ISM) یریسفت یراتخاس یزاسلدم درکیور اب راک و بسک یروحم دنیآرف لدم یحارط ،(1191) .میرک ،تایب ؛لداع ،رذآ
 .81 ات 9 صص ،1 هرامش ،1 هرود ،تاعالطا یروانف تیریدم

 یریگدای و کیژتارتسا یکباچ شقن نییبت یارب یلدم :ناینب شناد یاهتکرش رد یتباقر یاهتیلباق ،(1191) هبوبحم ،یعیفش و ینام ،نامرآ
 .98 هرامش15،  هرود .لوحت و دوبهب تیریدم تاعلاطم همانلصف .کیژتارتسا

 18-12 :15 :5891 ،تفایهر ،لاغتشا و هعسوت ،ینیرفآراک ،(5891) .ارهز ،هداز داتسا

 و اهکتنیف روهظ رب ینتبم کینورتکلا یرادکناب راکو بسک یوگلا ،(8191)یلع ،هداز یدیمح و لوسر ،درف یوناث ،اسهم ،هللادسا
 8191ناتسبات/ 5هرامش /متفه هرود /یروانف هعسوت تیریدم همانلصف ،یلام یاهپاتراتسا

 رافص تاراشتنا  ،عماج یدرکیور :تیریدم رد یفیک شهوژپ یسانش شور ،(2191) .نسح ،درف ییاناد ؛لداع ،رذآ ؛یدهم ،یناولا

 یهیامرــس رــب یتخانــشناور یهیامرــس و ینامزاــس یدنورهــش راــتفر رــیثأت لــیلحت ،(1191)م ،داژــن فراــع و .ط ،یــناخریما
 511 -18صص ،15 هرامــش ،مــتفه لاــس ،نارــیا تــیریدم موــلع هــمانلصف .یــعامتجا

 رد یعامتجا ینیرفآراک ی هعسوت رب راذگرثا یدرف یاه¬یگژیو .(1891) ارهز ،رذآزورهب و دومحم ،ینایرادروپدمحا ؛رهچونم ،یراصنا
 .29-41صص ،متشه هرامش ،مود لاس ،ینیرفآراک هعسوت نارهت ناتسا ی هیریخ یاه¬هسسوم

 و بسک یزادنا هار رد نیرفآراک نانز یاه¬هزیگنا .(5191) نسحدمحم ،یکرابم و هبوبحم ،داژن یلاو یدهم دمحم ،یکلم ؛ارهز ،یتسارآ
 .12-51 صص ،1 هرامش ،11 لاس .نانز یتخانشناور یعامتجا تاعلاطم .راک و بسک دشر رد نآ ریثأت و راک

 .باتک همانلصف ،اوتحم لیلحت ،(4191) .همیهف ،یجئاوحلا باب
 .یدربهار تیریدم تاعلاطم .راک و بسک یاهراک و زاس دوبهب یوگلا نییبت .(1191) نمهب ،روپ یجاح و ایوپ ،یزورون ؛سیقلب ،داصرواب

  .29-41 صص ،15 هرامش
 رب ینتبم راک و بسک طیحم اب لماعت رد ناگبخن یزاسدنمناوت یوگلا هئارا .(2191) .هدیرف ،وج تداشر ؛رتخا ،یلامج ؛روصنم ،نیما شخب

  .29-1 ،(19)11 ،یعامتجا شهوژپ .ناینب شناد داصتقا
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-91 صص 18 هرامش .یناگرزاب یاه¬یسررب .(یتباقر تیزم تیدج لماع) راک و بسک لدم رد یروآون .(1191) نیما ،یمرهج یشهوژپ
1.  

 یاهشهوژپ همانلصف .کیژتارتسا ینیرفآراک یوگلا .(1191) یلع ،یرواد و یدهمدیس ،یناولا یضترم ،یناخ یسوم ؛هلااشام ،تعامج عبات
  .121-115صص ،2 هرامش ،9 لاس .یژرنا یزیر¬همانرب و یراذگتسایس

 ات 211 ص ،41 هرامش ،یعامتجا مولع هیرشن ،ییارقتسا و یسایق یاهدرکیور رظنم زا یفیک یاوتحم لیلحت ،(9191) .هروصنم ،یزیربت
891. 

 یصاصتخا همانلصف ،(ISM) یریسفت یراتخاس یزاسلدم رب یدرکیور اب راک و بسک لدم هیاپ رب نامزاس یحارط ،(2191)هناحیر ،یلکوت
 2191 ناتسبات ، 9هرامش ،ریدم سراپ یبایرازاب و تاغیلبت

 .159 ات 119 ص ،4 هرامش ،1 هرود ،تمالس مولع رد یفیک تاقیقحت هلجم ،یفیک یاه شهوژپ رد یریگ هنومن ،(1191) .متسر ،یلالج

 .عورش یارب ییامنهار :یفیک یاه شهوژپ رد یریگ هنومن ،(1191) .یلع ،لودشوخ ؛شوهم ،یلاصلص ؛ربکا ،تسودقح ؛یداه¬،ربجنر
 .125ات 895 ص ،9 هرامش ،5 هرود ،یماظن و تمالس مولع شهوژپ

 .114-914 ،تمالس مولع رد یفیک تاقیقحت هلجم .یفیک یاه شهوژپ رد ییایاپ و رابتعا یاهرایعم ،(1191) .تعفر،دابآرصن روپاضر
 و اه¬تیلباق ییاسانش .(1191) سابع ،یئرمک و یدهم ،شافک یقیقح ؛یقندمحم ،درف یرقت ؛هلا بیبح ،زاسدور ؛زورهب ،شنم ییاضر

 هرامش ،1لاس یراذگ هیامرس شناد یشهوژپ یملع همانلصف .ناریا یراجت یاه¬کناب رد راک و بسک لدم رد رییغت تهج مزال عبانم
  .121-921صص ،15

 وگلا هئارا و یرادکناب تعنص کینورتکلا راکو بسک یاهلدم یزادرپموهفم ،(5191) .م یحالصا ،م یناوضر

 441-251 ،(11)2 ،لوحت تیریدم همانشهوژپ .روهظون یاهکناب رد

 همانلصف ،یروانف دشر ،یناریا یاه¬نامزاس نیب رد راک و بسک یدنمشوه غولب لدم هئارا ،(9191)هیضرم ،یقنور و نیسحدمحم ،یقنور
 89 هرامش ،مهد لاس ،دشر زکارم و اه¬كراپ یصصحت

 تیریدم هلجم .دشر زکارم رد رقتسم ناینب شناد یاهتکرش یارب راکو بسک لدم باختنا ،(2191).سگرن ،تایب و ماسح ،یماسحدنز
 12-11 ،15 هرامش ،2191  هرود ،لوحت هعسوتو

 هامرویرهش ،291 هرامش ،هعماج و راک ،راک و بسک لدم یحارط یاهوگلا ،(1191)هبوبحم ،ربجنر ،تخدناروپ ،دنمورین ،اضر ،نایرفعز
1191 

 یریسفت راتخاس یوگلا زا یقیفلت درکیور کی یحارط ،(1191) .مظعا ،یناشوبخ ؛دمحم ،یدرمناوج ؛یدهم ،نایسابرک ؛دومحم ،یچریجنز
(ISM) و TOPSIS-AHP 1 هرامش ،مود هرود ،تایلمع و دیلوت تیریدم ،کباچ ناگدننک نیمات یدنب هبتر و باختنا یارب یزاف، 

 .491-211 :صص
 تیریدم هلجم .دشر زکارم رد رقتسم ناینب شناد یاهتکرش یارب راک و بسک لدم باختنا .(2191) سگرن ،تایب ؛ماسح ،یماسحدنز

  .12-11 صص ،5 هرامش لوحت و هعسوت
 راکو بسک داجیا دروم رد یریگمیمصت یارب ییوگلا ،(2191)لوسر دیس ،ینیسح و زیبماک ،یبلاط ،سگرن ،روپ ینهاامیا ،یدهم ،رادویز

 111-491 ،2191 ناتسبات5،  هرامش ،مجنپ لاس ،یروآون تیریدم یشهوژپ – یملع هیرشن ،داینب هداد هیرظن درکیور اب دیدج

 24. هرامش ،فیرش یشهوژپ یملع هلجم ،راک و بسک لدم ساسا رب نامزاس یحارط2891 .  .،م ،یرهپس
 .مهدراهچ پاچ ،هاگآ تاراشتنا :نارهت ،یراتفر مولع رد قیقحت یاه شور ،(4191) .ههلا ،یزاجح ؛سابع ،ناگرزاب ؛هرهز ،دمرس

 دشرا یسانشراک همان نایاپ .درخ لغاشم تاقبط رد راکو بسک یرادیاپ رب رثوم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش ،(4191) .دمحا ،تداعس
 دازآ هاگشناد ،ییارجا تیریدم

 موس پاچ ،ینیرفآراک لوصا و ینابم ،(2891) ،یدهم ،ایک یدیعس
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 ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع ۀمانلصف .روشک نانیرفآراک یتخانشناور یاه¬یگژیو .(8891) یقتدمحم ،یراصنا و سابع ،هداز یناملس
 .99هرامش ،مهن لاس

 ،نیون تراجت و داصتقا همانلصف .ICT یاه¬تکرش راک و بسک لدم یحارط .(8891) نیدیآ ،هداز مالس و زورهب ،یعراز ؛رغصا ،ولماش
 25-12 صص ،11و21 هرامش

 ،ینیرفآراک یلم شیامه ،لغاشم یزاس رادیاپ و راک و بسک لدم هعسوت ،(2191)ربکا یلع ،یناجاقآ ،ریگناهج ،یهلادی ،هیده ،نارادتبرش
 راک و بسک یزاس یللملا نیب و تارداص هعسوت

 و یتخانش ناور یهیامرس یاه¬هفلوم ی هطبار ،(1191)هدازدمحم ،یناولهپ ،نیسحمالغ ،هداز هلادبع ،فیرش دمحم ،هداز فیرش
 ،یزرواشک شزومآ تیریدم شهوژپ همان لصف ،ناگرگ یعیبط عبانم و یزرواشک مولع هاگشناد نایوجشناد هنانیرفآراک یاه¬یگژیو
 14 هرامش

 نایوجــشناد هــنانیرفآراک صــیاصخ و یرــیگدای کبــس نــیب هــطبار یــسررب ،(1191)  .غ ،هداز...ادــبع و .ا ،هدازفیرــش
 191-521 ،41 . هرامــش ،یــلاع شزوــمآ رد یزــیرهمانرب و شــهوژپ هــمانلصف .یزرواــشک

 هــلجم .زاریــش هاگــشناد یدروــم هــعلاطم :یزرواــشک نایوجــشناد رد یــنیرفآراک هــیحور ،(2891)غ ،یــنامز و .م ،هدازفیرــش
 211-211 ،1هرامش ،29-5 دــلج .یزرواــشک هعــسوت و داــصتقا هــمانهژیو ،نارــیا یزرواــشک موــلع

 لحارم رد طسوتم و کچوک یاههاگنب یلام نیمأت فلتخم یاهشور .(8891)یناورو نسحم و یدسا ریم هنامس ،دمحم ،این یردص
 15-951،یروانف دشر ،رمع هرود فلتخم

 .لوا هرامش ،( 24 ) یپایپ هرامش ،موس و تسیب لاس ،یفیک تاقیقحت رد ییایاپ و رابتعا رب یلمات ،(2191) .دمحم ،هداز سابع
 و بسک داجیا یارب یموهفم یلدم نییبت .(9191) مشاه¬،نایچ هزوک و ...ادسا ،چیئاندرک ؛دمحم ،یناسحا ؛یضترم دیس ،هداز میظع

 181-815 .(55) 1 .یشزرو تیریدم تاعلاطم .یشزرو طسوتم و کچوک یاهراک

 همانهام ،یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو رد نآ شرورپ یاه¬هویش و ینیرفآراک رب رثوم یاه¬هفلوم یسررب ،(9191)ارذع ،ییالع
 9191 هام نیدرورف211 -  هرامش - هعماج و راک یگنهرف و یملع ،یداصتقا ،یعامتجا

 و یزرواشک سیدرپ رد نایوجشناد هنانیرفآراک قوش و روش هیاپ رب یصخش راک و بسک یزادنا هار هب شیارگ .(4191) ریما ،یگیب ملع
 .82-88صص ،49هرامش .یزرواشک شزومآ تیریدم شهوژپ همانلصف .نارهت هاگشناد یعیبط عبانم

 ، یتخانش ناور یاه لدم و اه شور /متفه لاس / شور ،ییارگ یفیک ات ییارگ یمک زا ، اوتحم لیلحت شور ،(1191) .اضردمحم،یلضاف
 .هس و تسیب هرامش

 یـملع تـئیه یاـضعا ینامزاـس یـنیرفآراک و یتخانـشناور یهیامرـس هـطبار نـییبت ،(1191)ع ،نایدیـشمج و .ر ،ادـیوه .م،رـهورف
 111-48 ،(8)5  ،یـنامرد ناور و هرواـشم گـنهرف هـمانلصف .هاگـشناد

 1. هحفص15  نرق هب دورو یارب لاغتشا دربهار ،ینیرفآراک دوخ5891(، ) ،دیعس ،یحتف

 و یلغـش یدـمآراکدوخ اـب یتخانـش ناور یهیامرـس و یـناجیه شوـه ،ینامزاـس گـنهرف ،(5191) .ف ،یرداـن و .ف ،نایـشعرم
 لاـس ،یدرـبراک یـسانش ناور رد شـهوژپ و شـناد هـلجم .ناتـسزوخ قرـب و بآ نامزاـس ناـنکراک رد ینامزاـس یـنیرفآراک
 151-511 ،(92یپایپ) ،9 هرامـش ،مـهدراهچ

 41 -92 :(95)41 ،راتفر روشناد ،ینیرفآراک ینیب شیپ و هعلاطم رد یتیصخش یاه¬میاداراپ رابتعا یسررب  ،(1891).میهاربا ،ایندوعسم

 پاچ ،یبایرازاب تاراشتنا :نارهت ،ناریا رازاب هب یدرکیور اب دنرب هژیو شزرا ،(4191) بویا ،ینایقداص و .داشرف ،ینایقداص .رغصا ،یکبشم
 لوا

 یرشب تاراشتنا ،یفیک یاوتحم لیلحت ،(1191) .همطاف ،تسود قح ؛ادن ،دادرهم
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 یاه¬ماگ هیرشن ،یفیک تاقیقحت یریگ هنومن رد دنمفده یشور ،یفرب هلولگ ،(1191) .هتشرف ،ییاجلق ؛هدیمح ،یلگ ؛نیهم ،رف یردان
 (14 یپایپ) 4-9 هرامش ،مهدراهچ لاس ، یکشزپ شزومآ رد هعسوت

 هلجم ،راک و بسک تیقفوم یتایح لماع راک و بسک لدم ،(1891) .فسوی ،رف یبوقعی و بارهس ،یزج نایدجسم ؛تخدناروپ ،دنمورین
 451-951  هرامش ،هعماج و راک
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