
 

 

 
 
 
 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج

 1140 زییاپ ،4 هرامش ،مهدزای لاس
 33-46 :صص

 

 

 

 

 

 راک و بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یحطس دنچ یاه صخاش لیلحت
-یراجت دازآ هقطنم :هعلاطم دروم) یتعنص – یراجت دازآ قطانم یرگشدرگ

   (سرا یتعنص
 1یقوثو الیل

 ناریا ،نانمس ،نانمس هاگشناد ،یرگشدرگ هدگشناد یدرگناهج تیریدم هورگ رایداتسا 

 کمن شوخ قداص
 ناریا ،نانمس ،نانمس هاگشناد ،یدرگناهج هعسوت یزیر همانرب دشرا سانشراک

 16/16/1395 :شریذپ خیرات    10/65/7395:تفایرد خیرات

  هدیکچ
 هژیو هب راک و بسک دیدج یاهتصرف داجیا تهج ییالاب تیفرظ زا ،یداصتقا مهم تیلاعف کی ناونع هب یرگشدرگ کش نودب

 ییاسانش ،تسا یرگشدرگ راک و بسک هعسوت زاین شیپ یراذگ هیامرس هکنیا هب هجوت اب .تسا رادروخرب ،یراجت دازآ قطانم رد
 زا فده اذل .دراد ییازسب تیمها ،یرگشدرگ راک و بسک هعسوت تهج نآ یدنب تیولوا و یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم لماوع
 دازآ هقطنم رد یرگشدرگ یاهراک و بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یحطسدنچ یاه صخاش لیلحت و ییاسانش قیقحت نیا
 .دنشاب یم سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم یرگشدرگ ناسانشراک و ناراذگ هیامرس ،قیقحت یرامآ هعماج .تسا سرا یتعنص یراجت
 زا قیقحت تایضرف نومزآ تهج .تسا هدوب رفن 10 هربخ ناسانشراک یارب و رفن 28 ناراذگ هیامرس هعماج یارب یباختنا هنومن دادعت
 راک و بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثوم یاه صخاش یدنب تیولا روظنم هب و نمریپسا نومزآ و یا هنومن کت یت نومزآ
 رد عامجا یارب و یبتارم هلسلس لیلحت زا ناسانشراک هاگدید زا و نمدیرف نومزآ زا ناراذگ هیامرس هاگدید زا یرگشدرگ
 یاه تیباذج ؛ تخاسریز :یاه صخاش بیترت هب هک داد ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا دنل پک شور زا توافتم یدنب تیولا
 طیارش ؛ناسکی تیولا اب یتیامح و یقیوشت لماوع و نآ رازاب هزادنا و دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس ؛یطیحم
 و یناکم لماوع ؛ناسکی تیولا اب راکو بسک تاررقم و نیناوق و تاعالطا هب یسرتسد ؛یعامتجا و یسایس لماوع ؛یداصتقا

  .دنشاب یم یرگشدرگ راکو بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نیرت مهم  ییایفارغج
 

 یتعنص -یراجت دازآ هقطنم ،یرگشدرگ راک و بسک ،یراذگ هیامرس یحطسدنچ یاه صخاش :یدیلک تاملک
 .سرا
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  همدقم
 و بسک نآ رد هک تسا ییاهراکوزاس هب هتسباو نوگانوگ عماوج داصتقا زا یگرزب شخب ییافوکش و هعسوت هزورما
 مهم لماع کی ناونع هب یرگشدرگ هزورما .(6395،یمساق و رادویز) دنبای یم هعسوت و هتفای لکش دیدج یاهراک
 ندروآدیدپ یارب یرازبا و دراد راکو بسک دیدج یاهتصرف داجیا و یداصتقا دشر رد یرثؤم شقن یداصتقا
 هچنانچ .(00 :0395 ،ناراکمه و یودهم) دور یم رامش هب یناهج حلص ققحت و یللملا نیب تخانش ،یلدمه ،مهافت
 ,Agovino et.al) تسا ناهج طاقن زا یرایسب رد یگدنز تیفیک و هافر دوبهب رب تبثم تارثا زا یکاح تاعلاطم

 دنراد یبسن تیزم هک ییاه شخب هب تسیاب یم یراذگ هیامرس یاه تیولوا زین ناریا رد ،اتسار نیا رد .(59 :2017
 یاه تیفرظ ،یرگشدرگ هزوح رد هک تفایرد ناوت یم یبوخ هب تلود یتآ یاه همانرب هب قیمع یهاگن اب ،ددرگرب
 ،یداصتقا یاهدرکراک رب یناوارف ریثأت ،یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس اریز .(19 :1395 ،اه ینوباص) دراد دوجو ییالاب
 دوش یم یداصتقا یاه هیامرس نایرج و لاغتشا بجوم و دراذگ یم یاج رب روشک یسایس و یگنهرف ،یعامتجا
 یاهدصقم رد یرگشدرگ یراذگ هیامرس (6560) شناراکمه و ریود رظن قبط رب .(61-31 ،1395 ،رف شوخ)
 هجدوب یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس یلکروط هب .دنک یم هدروآرب ار یرگشدرگ یاضاقت یارب یلک تیفرظ ،یرگشدرگ
 ،یداصتقا فادها هکییاجنآ زا اما .(Tiainen, 2013: 32)دنک یم نیمأت یرگشدرگ یاه هژورپ هعسوت یارب ار زاین دروم
 ادتبا رد یرگشدرگ یاه هاگنب ،تسا یرگشدرگ یاهراک و بسک هلمج زا ،راک و بسک هنوگره داجیا یلصا کرحم
 طیارش دیاب یرگشدرگ راک و بسک هعسوت تهج ور نیا زا .(Warnell, 1986: 18) دنشیدنا یم دوخ عفانم هب
 بذج تهج ،رثؤم یاهراکهار زا یکی اتسار نیا رد .درک مهارف ار ناراذگ هیامرس روضح یارب زایندروم
 ناونع هب ،سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم .تسا یراجت دازآ قطانم یاه ناوت زا یریگ هرهب ،یرگشدرگ ناراذگ هیامرس
 هیکت اب و هیامرس یللملا نیب یاهرازاب هب یسرتسد و زاتمم یکیمونوکاوئژ تیعقوم زا ،روشک یاپون دازآ قطانم زا یکی
 هقطنم نیا .تسا رادروخرب یتارداص یالاب یاه یدنمناوت زا ،ددجم تارداص و تیزنارت هعسوت هتسجرب تاناکما رب
  تیلباق زا ،هریغو یلگنج یللملا نیب یاه هاگ هریخذ ،بآ ینغ عبانم ،بسانم میلقا ،یکیژولوکا دنمشزرا عبانم هناوتشپ هب
 زا یکی ناونع هب یرگشدرگ راک و بسک هعسوت ،اتسار نیا رد .تسا رادروخرب یرگشدرگ هعسوت تهج یبسانم
 ،سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم هعسوت روشنم هصالخ) تسا هدش هتفرگ رظن رد هقطنم نیا یداصتقا هعسوت یژتارتسا

 یفاک طرش یلو تسا یرگشدرگ راک و بسک هعسوت یارب مزال طرش دنچره اه یگژیو نیا ،لاح نیا اب .(3195
 یرگشدرگ راک و بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثوم لماوع یخرب هکنیا لوا ؛هلئسم ود دوجو لیلد هب دشاب یمن
 هب تبسن یرگشدرگ راک و بسک رد یراذگ هیامرس بذج رب رثوم لماوع تیمها ،مود .تسا هدش عقاو تلفغ دروم
 راک و بسک هعسوت زاین شیپ یراذگ هیامرس هکنیا هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک هک تسا رگیدکی
 رد .دروآ مهارف نآ یارب ار بسانم یاضف ناوتب دیاب ،نآ شیازفا و یراذگ هیامرس بذج روظنم هب ،تسا یرگشدرگ
 نیا ،یرگشدرگ راک و بسک هعسوت تهج نآ یدنب حطس و یراذگ هیامرس رب رثؤم یاه صخاش ییاسانش اتسار نیا
 قیرط زا و تفرگ شیپ رد یراذگ هیامرس بذج یارب ار اه شور نیرتاراک و نیرترثؤم ناوتب ات دهدیم ار ناکما
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 ،یرگشدرگ راک و بسک تیمها لیلد هب .داد هعسوت ار یرگشدرگ راک و بسک ،نآ شیازفا و یراذگ هیامرس بذج
 ،یرگشدرگ راک و بسک هعسوت رد یراذگ هیامرس شقن و سرا دازآ هقطنم هعسوت یاه یژتارتسا زا یکی ناونع هب
 رب ینتبم ،دازآ هقطنم نیا رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش یدنب حطس و ییاسانش ،قیقحت نیا فده
  .تسا هدوب ،هقطنم یاهیگژیو
 یرظن ینابم
 ،زاین دروم هیامرس نیمأت لیلد نیمه هب .تسا یراجت دحاو ره یاقب و داجیا رصانع نیرت یتایح زا یکی هیامرس
  ادخ و هدیشک نماد)دسر یم رظن هب نالک حطس رد داصتقا ییافوکش ،عبت هب و درخ یاهدحاو تیقفوم لماع نیرت مهم
 زا ای و دوش یم نیمأت یو یصخش عبانم زا و یداصتقا دحاو هدننکداجیا طسوت ای هیامرس .(11-91 :5395 ،هداز شخب

 تیاده قیرط زا مه ،تلود یراذگ هیامرس یاه تسایس شقن ،مود مسق رد .دیآ یم تسدب یلام نیمأت عبانم ریاس
 رایسب ،یجراخ یراذگ هیامرس قیوشت قیرط زا مه و یصوصخ ناراذگ هیامرس و یتلود یاه کناب یراذگ هیامرس
 هعسوت و یداصتقا دشر نیب طابترا .(115 :7395 ،ینایردنزا یجرگ و یدابآ نیسح ییاتسور) تسا یتایح
 دشر کرحم ناونع هب رتشیب یرگشدرگ شقن طابترا نیا رد هتبلا ،تسا هدش دییأت نیشیپ تاقیقحت رد یرگشدرگ
 دمآرد شیازفا قیرط زا ار یداصتقا دشر یرگشدرگ تعنص رد یراذگ هیامرس هک ارچ .تسا رظن دروم یداصتقا
 دیاب اهروشک نیاربانب .دشخب یم دوبهب یرگشدرگ تعنص اب طبترم دیدج لغاشم داجیا و دوجوم راک یورین

 تعنص .(Dogru, 2018: 426) دنهد رارق هجوت دروم یداصتقا دوبهب تهج ار یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس
 یلیروا رظن زا .دنک یم هضرع نارگشدرگ هب ار یفلتخم تامدخ هک دریگیم رب رد ار یعونتم راک و بسک یرگشدرگ
 فلتخم عاونا ،لقن و لمح هب طوبرم یاهراک و بسک ،یرگشدرگ راک و بسک حالطصا ،(0660) ناراکمه و
 ،تعیبط یاه کراپ ،یمرگرس و حیرفت ،یترفاسم یاه سناژآ ،اهروتارپا روت ،(یندیشون و اذغ) ییاریذپ زکارم ،هاگتماقا
 و همیب ،یرگشدرگ تاغیلبت و جیورت هب طوبرم یاهتیلاعف ،رتائت و ترسنک دننام یرنه روما یاه تیلاعف ،شحو غاب
 و رفس مزاول شورف و دیلوت ،ییامنهار و همجرت تامدخ ،اه نویسناونک و تاسلج یهدنامزاس ،یرگشدرگ یلام روما
 فیط اریز دنناوخ یم یرتچ یتعنص ار یرگشدرگ تعنص .(Uriely et al, 2002: 89-90) دریگ یم ربرد ار هریغ
 تعنص نیا رد ،دنراد یرتشم هزوح رد صخشم یطابترا رگیدکی اب هک فلتخم یداصتقا یاه تیلاعف زا یا هدرتسگ
 هک نادنچ ار دوخ لوصحم دناوتن لیلد ره هب اه تیلاعف زا کی ره رگا لاح .(Akbaba, 2012: 33)دنا هدمآ مه درگ
 ،هدراذگ بولطمان ریثأت شیوخ راک و بسک رب اهنت هن ،دیامن هضرع ،هدش یفرعم یرتشم هب هک هنوگنآ و تسا هتسیاش
 یاه لاس رد دیامن یم ررضتم زین ار یرگشدرگ تعنص اب طبترم نوگانوگ یاه شخب و نالاعف ریاس هتساوخان هکلب
 هدش یدایز هجوت هعسوت لاحرد یاهروشک رد هیامرس بذج شیازفا رب هدننک نییعت لماوع هلوقم هب ،ریخا
 یلام هخرچ تیوقت و تفرشیپ تهج رد یرازبا ناونع هب یراذگ هیامرس اریز .(11 :1195 ،یدهاز و نایربجنر)تسا
 زا یکی ناونع هب یراذگ هیامرس زا یخرب هک دراد تیمها یدح ات عوضوم نیا .دوش یم ناونع اهروشک نیا رد
 نانادداصتقا زا یرایسب .(Bénassy‐Quéré, 2007: 766) دنرب یم مان یداصتقا هعسوت و دشر یاه کرحم نیرترثؤم
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 یداصتقا هعسوت و دشر هب یبایتسد یارب مزال طرش اما ،تسین یفاک طرش دنچره یراذگ هیامرس شیازفا دندقتعم
 نیب دودحم عبانم نیا هنیهب صیصخت ،هعسوت لاحرد یاهروشک رتشیب رد یراذگ هیامرس عبانم دوبمک هب هجوت اب .تسا
 .(15 :1195 ،یدمحم و یوقت) تسا رادروخرب یدایز رایسب تیمها زا ،هتشاد ار یدمآراک رثکادح هک ییاه تیلاعف
 تعنص ،هتشاد اهروشک یا هیحان و یا هقطنم هعسوت رد یا هدمع مهس ریخا ههد دنچ رد هک ییاه تیلاعف زا یکی
 و هیامرس تکرح یرگید تعنص ره زا رتشیب تعنص نیا .(10 :6395،دنو یسوم و یعامش) تسا هدوب یرگشدرگ
 هک یروط هب .(17 :0195 ،ییالوت) تسا هدیدرگ ببس یللملا نیب و یلم ،یا هقطنم ،یلحم سایقم رد ار زرا و لوپ لاقتنا
 ,Sharpley) دننک یم دای یحاون یعامتجا هعسوت و یزاسزاب یارب دمآراک یروزیلاتاک ناونع هب یرگشدرگ زا هزورما

 یمهم رازبا زین یراذگ هیامرس و ییاز لاغتشا یاه نامتفگ بوچراهچ رد دناوت یم یرگشدرگ نیا زا رتارف .(235 :2002
 و بسک ،ییازدمآرد و لاغتشا داجیا یارب ،اتسار نیا رد .(Weaver & Lawton, 2006: 60) دشاب تورث هعسوت یارب
 یاه لیسناتپ یاراد قطانم رد یراذگ هیامرس ،نآ هعسوت راکهار هک دشاب یدمآراک رازبا دناوت یم یرگشدرگ راک
 دناوت یم لماوع نیا ییاسانش ،دریذپ یم ریثأت یفلتخم لماوع زا یراذگ هیامرس هکنیا هب هجوت اب .تسا یرگشدرگ
 هتفای هعسوت قطانم رد و هدش هتفای هعسوت رتمک و یرگشدرگ یاه لیسناتپ یاراد قطانم رد یراذگ هیامرس بذج ببس
 .ددرگ یرگشدرگ راک و بسک رد یراذگ هیامرس شیازفا و موادت ببس
 روپ یمم .درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم هلمجزا هک تسا هتفرگ ماجنا یتاعلاطم نونکات ،قیقحت عوضوم اب طابترا رد
 «یلزنا دازآ هقطنم رد یراذگ هیامرس بذج لماوع یدنب تیولوا و یسررب» ناونع تحت یا هلاقم (9395) ناراکمه و
 لماع ،تاناکما لماع :زا دنترابع بیترت هب یلزنا دازآ هقطنم رد لماوع نیا داد ناشن قیقحت جیاتن .دندرک رشتنم
395) ییافو .یبای ناکم لماع و یتیامح لماع ،یتیریدم لماوع ،تاررقم و نیناوق ،یداصتقا لماع ،یراذگ تسایس 6) 
 تعنص یاه هاگتماقا شخب رد یراذگ هیامرس تهج یلخاد یاه هیامرس بذجرب رثؤم لماوع» ناونع اب یاهمان نایاپ
 و یخیرات یاه لیسناتپ) یطیحم یاه تیباذج هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .دناهداد ماجنا ،«ناریا رد یرگشدرگ
 هعسوت و دوبهب و هدوب یرگشدرگ یاه هاگتماقا شخب رد یراذگ هیامرس رب رثؤم لماع نیلوا ناونع هب (یعیبط
 رد (9560) ننیایت .دشاب یم یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس بذج و قیوشت ریسم رد لوا مدق ،اه تخاسریز
 یراذگ هیامرس یارب  دنلپال تیباذج و یرگشدرگ یراذگ هیامرس تامیمصت رب رثؤم لماوع» ناونع اب دوخ همان نایاپ
 .تسا هتخادرپ (دنالنف) 5دنلپال رد یرگشدرگ یراذگ هیامرس  یریگ میمصت رد یهاگآ و کرد شیازفا هب ،«یرگشدرگ
 0هلگنوسنان .تسا لاس لوط رد اضاقت مدع و تیفرظ هقطنم نیا شلاچ نیرت گرزب هک تسا نآ زا یکاح جیاتن
 .تسا هتخادرپ یوالام رد یرگشدرگ رد یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس رب رثؤم لماوع هب دوخ همان نایاپ رد (5560)
 و یرگشدرگ تماقا شخب رد یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس أدبم یاهروشک نیب یوق هطبار هک داد ناشن جیاتن
 یاه تسایس ،اه تخاسریز ،یداصتقا لماوع هک داد ناشن اه هتفای نینچمه .دراد روشک نامه زا یدورو نارگشدرگ
 .دوش هتفرگ رظن رد دیاب یوالام هاگتماقا شخب یراذگ هیامرس رد هک تسا یمهم تاظحالم تعیبط و تباقر ،تلود

                                                           
1 Lapland 
2 Nansongole 



 73 ...رثؤم یحطس دنچ یاه صخاش لیلحت

 تعنص رد یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس رب رثؤم یدیلک لماوع» ناونع تحت یقیقحت (3660) 0نمیاس و 5نمیانسا
 یشم طخ و اه تسایس ،اه تخاسریز هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنداد ماجنا «یبونج یاقیرفآ روشک رد یرگشدرگ
 یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم لماوع نیرترثؤم یعیبط لماوع و رازاب ندوب یتباقر ،یداصتقا تیعضو ،تلود
 .دنتسه روشک نیا رد یرگشدرگ
 نیا یرامآ هعماج ،قیقحت فده ساسارب .تسا یلیلحت -یفیصوت شور رب ینتبم و یدربراک عون زا رضاح قیقحت
 یرگشدرگ و یراذگ هیامرس ناسانشراک (0 هقطنم رد یرگشدرگ راک و بسک ناراذگ هیامرس (5 :تسا هورگ ود قیقحت
 تهج همانشسرپ ،یکی .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ عون ود زا زایندروم یاههداد یروآدرگ تهج ور نیا زا .هقطنم

 نومزآ ماجنا یارب زایندروم راتخاس ساسارب هک یرگشدرگ راکو بسک ناراذگ هیامرس یاههاگدید یروآ عمج
 هک تسا یرگشدرگ و یراذگ هیامرس ناسانشراک تارظن یروآ عمج تهج ،مود .تسا هدش یحارط 9نمدیرف
 یارب .تسا هدش نیودت 1یبتارم هلسلس لیلحت یارب زایندروم راتخاس ساسارب و هدوب یا هسیاقم یا همانشسرپ
 هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب همانشسرپ 91 ناگروم لودج هجوت اب ،لوا یرامآ هعماج هب طوبرم همانشسرپ

 مجح دیدرگ ررقم یبتارم هلسلس لیلحت کینکت زا ،مود یرامآ هعماج هب طوبرم همانشسرپ یارب .دیدرگ یروآ عمج
 یارب نینچمه .دش هدافتسا یفرب هلولگ شور زا همانشسرپ نیا عیزوت یارب هک دوش هتفرگ رظن رد رفن 15 یرامآ هنومن
 رد عامجا یارب و 0نمریپسا یگتسبمه بیرض نومزآ و 1یا هنومن کت یت نومزآ زا ،قیقحت یاه هیضرف یسررب
  .تسا هدش هدافتسا 7دنل پک شور زا ناسانشراک و ناراذگ هیامرس هاگدید زا توافتم یدنب تیولا
 حرطم اهراکهار یدنب تیولوا ای و دوجوم یاهراکهار نیب زا راکهار کی باختنا نآ رد هک یریگ میمصت ملع رد
 زا .دنا هدرک زاب ار دوخ یاج «MADM» هناگدنچ یاه صخاش اب یریگ میمصت یاه شور هک تسا یلاس دنچ  ،تسا
 دنیارف .تسا هتفرگ رارق هدافتسادروم تیریدم ملع رد اه شور ریاس زا شیب یبتارم هلسلس لیلحت شور نایم نیا
 رب ار هدیچیپ لئاسم ،کینکت نیا .تسا هروظنمدنچ یریگ میمصت نونف نیرت فورعم زا یکی یبتارم هلسلس لیلحت
 دنیارف .دزادرپ یم نآ لح هب هدرک لیدبت هداس یلکش هب ار اه نآ و دهد یم رارق یسرربدروم اه نآ لباقتم راثآ ساسا
 دناوت یم تسوربور یریگ میمصت رایعم و بیقر هنیزگ دنچ اب یریگ میمصت لمع هک یماگنه رد یبتارم هلسلس لیلحت
 یجوز تاسیاقم رب یریگ میمصت شور نیا ساسا .دنشاب یفیک و یمک دناوت یم هدش حرطم یاهرایعم .ددرگ هدافتسا
 ،میمصت بتارم هلسلس تخرد .دنک یم زاغآ میمصت یبتارم هلسلس تخرد ندروآ مهارف اب هدنریگ میمصت .تسا هتفهن
 یجوز تاسیاقم یرس کی سپس .دهد یم ناشن ار میمصت رد یبایزرا دروم بیقر یاه هنیزگ و هسیاقم دروم لماوع
 ناشن ار میمصت رد یبایزرا دروم بیقر یاه هنیزگ یاتسار رد ار اهروتکاف زا کی ره نزو تاسیاقم نیا .دریگ یم ماجنا

                                                           
1 Snyman 
2 Saayman 
3 Friedman test 
4 Analytic Hierarchy Process 
5 One Sample t Test 
6 Spearman Correlation Coefficient 
7 Copeland 
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 رگیدکی اب ار یجوز تاسیاقم زا لصاح یاه سیرتام یا هنوگ هب یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف قطنم تیاهن رد .دهد یم
 هدافتسا یماگنه زین دنل پک شور شور زا .(65 :5195 ،روپ یسدق) دیآ لصاح هنیهب میمصت هک دزاس یم قیفلت
 یاه شور زا هدافتسا اب و دننک یمن شور کی هب دودحم ار دوخ ،یریگ میمصت روظنم هب ناگدنریگ میمصت هک دوش یم
 دوش یم هدافتسا جیاتن قیفلت یارب هک یاه شور زا یکی طیارش نیا رد .دنبای یم تسد ینوگانوگ جیاتن هب فلتخم
 رد .دوش یم ماجنا اه صخاش نیب یجوز هسیاقم سیرتام ،یریگ میمصت یارب شور نیا رد .تسا دنل پک شور

 بولغم دادعت زا شیب رگید هنیزگ رب یا هنیزگ تیحجرا دادعت ،یریگ میمصت فلتخم یاه شور ساسا رب هک یتروص
 یار ،یجوز هسیاقم نیمه رگا و میهد یم ناشن (درب) M اب یجوز هسیاقم سیرتام رد دشاب یرگید رب هنیزگ نآ ندش
 رب رطس هک تسا نآ هلزنم هب M .دوش یم یراذگدک (تخاب) X اب دوب یواسم مه اب ارآ ای و تشادن دوجو تیرثکا

 اهدرب دادعت ،رطس ره ندرک عمج اب .دراد تیحجرا رطس رب نوتس هک تسا نآ رگناشنX  و دراد تیحجرا نوتس
(C∑) اهتخاب دادعت نوتس ره عمج و (R∑) لضافت ساسا رب اه صخاش تیاهن رد و دوش یم صخشم ریغتم ره یارب 
 .دوش یم یدنب تیولا (∑R) اه تخاب دادعت و (∑C) اهدرب ریداقم
 سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم
 یزرم رفص هطقن رد ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یهدودحم رد و ناریا برغ لامش رد سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم
 رضاح لاح رد .تسا هتفای رارقتسا ناوجخن راتخمدوخ یروهمج و ناجیابرذآ ،ناتسنمرا یاهروشک اب ترواجم رد
 تحاسم هب  ار  نیرفآادخ زا یلصفنم یاهشخب  و افلج ،ربیلک یاه ناتسرهش یضارا سرا دازآ هقطنم هدودحم
 .(0395 ،سرا یتعنص -یراجت دازآ هقطنم نامزاس) دریگیم رب رد راتکه  66651

 
 سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم هدودحم :1 لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نیب دوجوم هطبار تیفیک یسررب یارب هک نمریپسا یگتسبمه بیرض
 نیب (سوکعم ای میقتسم) هطبار عون و هطبار تدش  و هدش هدافتسا هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ راک و بسک
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 راک و بسک هعسوت و یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نایم هک تسا نآ رگنایب دهد یم ناشن ار ریغتم ود
 میقتسم و تبثم یگتسبمه بیرض نیا و دراد دوجو یرادانعم طابترا سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم رد یرگشدرگ
 راک و بسک دشاب یبسانم تیعضو رد یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش هچ ره یترابع هب ینعی .تسا
 5 لودج .تسا نییبت لباق دصرد 13  حطس رد تاریثأت نیا یرادانعم نازیم نیاربانب .تفای دهاوخ هعسوت یرگشدرگ
 هبساحم SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب هک دهد یم ناشن ار هدش یسررب یاه صخاش نیب یگتسبمه تهج و تدش
   .تسا هدش

 یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نمریپسا یگتسبمه نومزآ جیاتن و سنایراو و رایعم فارحنا ،نیگنایم .1 لودج
 در /دییات بیرض یرادانعم حطس اه هیضرف سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم اه صخاش

 دییات 790/6 666/6 لوا هیضرف 59586 0986 5181 اه تخاسریز

 دییات 079/6 956/6 مود هیضرف 30586 1986 3081 یطیحم یاه تیباذج

 دییات 957/6 666/6 موس هیضرف 13186 6786 0581 یداصتقا طیارش

 دییات 500/6 666/6 مراهچ هیضرف 76086 1186 0081 یتیامح و یقیوشت لماوع

 دییات 979/6 156/6 مجنپ هیضرف 01586 3986 9581 ییایفارغج و یناکم لماوع

 دییات 357/6 666/6 مشش هیضرف 03586 9186 9981 یعامتجا و یسایس لماوع

181 تاعالطا هب یسرتسد  دییات 517/6 666/6 متفه هیضرف 31086 3186 0

 دییات 560/6 666/6 متشه هیضرف 61086 0186 3981 راک و بسک تاررقم و نیناوق

 دییات 537/6 666/6 مهن هیضرف 01586 0186 1081  دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدودحم رد یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش یراذگرثا تیعضو یسررب یارب
 نیگنایم لیلحت زا هدافتسا اب هدش یروآدرگ یاه هداد لیلحت .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت یت نومزآ زا هعلاطمدروم
 بذج رب رثؤم یاه صخاش ریثات ندوبالاب نیبم یا هنومن کت یت نومزآ ساسا رب نایوگخساپ هاگدید زا یددع
 یاه صخاش یفیط هنماد باستحا اب نیاربانب .دشاب یم هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس
 زا رتالاب ،اه صخاش یمامت یارب نازیم نیا ،تسا ناسون رد ترکیل فیط ساسارب 1 ات 5 نیب هک هدش هتفرگ راکب

  .(0 لودج) تسا رادانعم الماک اه صخاش همه یارب زین نآ یرادانعم توافت و تسا هدش یبایزرا (9) بولطم طیارش
 یا هنومن کت یت نومزآ ساسا رب تیبولطم دح زا توافت ساسارب یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش تارثا .2 لودج

 9=نومزآ دروم یددع تیبولطم

 نومزآ هرامآ اه صخاش
t 

 هجرد
 یدازآ

 توافت یرادانعم
 نیگنایم

 دصرد 13 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 110385 106785 1395185 66686 01 091809 اه تخاسریز

 166185 137185 0331085 66686 01 111869 یطیحم یاه تیباذج

 579985 716386 9360585 66686 01 001865 یداصتقا طیارش

5 771185 5370085 66686 01 791890 یتیامح و یقیوشت لماوع 51078 

 131085 106685 5370585 66686 01 197815 ییایفارغج و یناکم لماوع

 510185 913585 9069985 66686 01 331835 یعامتجا و یسایس لماوع

 007185 610085 6015185 66686 01 090815 تاعالطا هب یسرتسد

 911185 109085 1913985 66686 01 170875 راک و بسک تاررقم و نیناوق

 657785 516185 9139085 66686 01 675810  دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش زا کی ره تاریثأت هنماد یسررب روظنم هب ،قیقحت زا شخب نیا رد
 نومزآ قیرط زا رثؤم یاه صخاش ،دش یعس ناراذگ هیامرس هاگدید زا هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ راک
 رد یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش تیولوا 9 لودج .ددرگ یدنب تیولا نمدیرف
 .دهد یم ناشن ار هعلاطم دروم هدودحم

 یاه هرامآ و نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب ناراذگ هیامرس هاگدید زا یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش یدنب تیولا جیاتن .9 لودج

 نآ نومزآ
 نیگنایم اه صخاش

 اه هبتر

 مجح  تیولا
 هنومن

 یاک هرامآ
 رئوکسا

 هجرد
 یدازآ

 یراد ینعم

  5 1687 اه تخاسریز
 

 
 
91 

 
 
 

 
0668965 

 

 
 

 
 
1 
 

 

 
 
 

 
66686 

 9 0580 یطیحم یاه تیباذج

 1 7989 یداصتقا طیارش

 1 5381 یتیامح و یقیوشت لماوع

 3 6989 ییایفارغج و یناکم لماوع

 7 1389 یعامتجا و یسایس لماوع

 1 0781 تاعالطا هب یسرتسد

 0 0181 راک و بسک تاررقم و نیناوق

 0 6980  دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادقم ،یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 دییأت رثؤم یاه صخاش یدنب تیولا تهج نمدیرف نومزآ یراد ینعم و دشاب یم 1686 زا رتمک هدمآ تسدب حطس
 و دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس ،اه تخاسریز یاه صخاش ،هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دوش یم
 ،راکو بسک تاررقم و نیناوق ،تاعالطا هب یسرتسد ،یتیامح و یقیوشت لماوع ،یطیحم یاه تیباذج ،نآ رازاب هزادنا
 هاگدید زا ار تیمها نیرتشیب بیترت هب ییایفارغج و یناکم لماوع و یداصتقا طیارش ،یعامتجا و یسایس لماوع
 .دنا هتشاد یرگشدرگ یراذگ هیامرس بذج رد ناراذگ هیامرس
 هاگدید زا یرگشدرگ راک و بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش یدنب تیولا روظنم هب همادا رد
 مرن زا هدافتسا اب کینکت نیا یارجا لحارم هیلک .(1 لودج) دیدرگ هدافتسا یبتارم هلسلس لیلحت زا ،ناسانشراک
 .دیدرگ ماجنا Expert Choice و Excell یاهرازفا

 یدنب تیولا جیاتن و یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش تیمها دروم رد ناسانشراک یاه خساپ نیگنایم .4 لودج
 یاه تیباذج اه تخاسریز 

 یطیحم

 طیارش
 یداصتقا

 لماوع
 و یقیوشت

 یتیامح

 یناکم لماوع
 ییایفارغج و

 لماوع
 و یسایس
 یعامتجا

 یسرتسد
 تاعالطا هب

 و نیناوق
 تاررقم

 راک و بسک

 هعسوت هلحرم
 دصقم رد یرگشدرگ

 نآ رازاب هزادنا و

 1680 1780 0681 1985 0585 0085 1980 0085 6685 اه تخاسریز

 6185 1680 6780 3185 1985 0386 1985 6685 6086 یطیحم یاه تیباذج

 6685 0780 5380 1185 1985 1085 6685 0786 9186 یداصتقا طیارش

 و یقیوشت لماوع
 یتیامح

6086 1685 6186 6685 3080 0185 3080 1385 1785 

 و یناکم لماوع
 ییایفارغج

0186 0786 1786 7986 6685 7186 1180 1085 9086 
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 و یسایس لماوع
 یعامتجا

1786 9186 1086 1086 1585 6685 6780 7580 1086 

 9986 0786 6685 0186 3986 7986 1986 7986 1086 تاعالطا هب یسرتسد

 تاررقم و نیناوق
 راکو بسک

0986 3186 7986 5186 3186 7986 0985 6685 7986 

 هعسوت هلحرم و حطس
 و دصقم رد یرگشدرگ

 نآ رازاب هزادنا

3186 7086 6685 1186 1185 1185 6689 6780 6685 

 لامرن یاه نزو نیگنایم
 هدش

11586 01586 90586 19586 93686 73686 01686 11686 05586 

 1 1 3 0 7 9 1 0 5 یدنب تیولا جیاتن

 0686 یراگزاس خرن
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 ،یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یلصا یاه صخاش یبتارم هلسلس لیلحت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 نیمه هب ،تسا 586 زا رتمک رادقم نیا هکنیا هب هجوت اب و دشاب یم 0686 اب ربارب یراگزاس خرن یارب هدمآ تسد هب رادقم

 یاه تیباذج ،اه تخاسریز لماوع ،هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .تسا لوبق  لباق و بسانم لودج نیا یراگزاس تهج
 لماوع ،نآ رازاب هزادنا و دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس ،یداصتقا طیارش ،یتیامح و یقیوشت لماوع ،یطیحم
 نیرتشیب بیترت هب تاعالطا هب یسرتسد و راکو بسک تاررقم و نیناوق ،ییایفارغج و یناکم لماوع ،یعامتجا و یسایس
 .دنا هتشاد یرگشدرگ یراذگ هیامرس بذج رد ناسانشراک هاگدید زا ار تیمها
 هورگ ود رظن زا اه صخاش و دراد دوجو ناسانشراک و ناراذگ هیامرس یاه هاگدید رد ییاه توافت هکنیا هب هجوت اب
 ؛دننام ماغدا یاه شور زا ناوت یم هدمآ تسدب یاه توافت عفر یارب دنتسین رادروخرب یناسکی تیولا زا یرامآ
 دنل پک شور زا توافتم یدنب تیولا رد عامجا یارب قیقحت نیا رد هک درک هدافتسا دنل پک و 5ادرب ،اه هبتر نیگنایم
  .تسا هدش هئارا 1 لودج رد ییاهن یدنب تیولا و دنل پک کینکت اب اه تخاب و درب دادعت  جیاتن .تسا هدش هدافتسا

 ییاهن یدنب تیولا و دنل پک کینکت اب اه تخاب و درب دادعت جیاتن .5 لودج
 
 
 
 

خاسریز اه صخاش
 اه ت

یباذج
 یطیحم یاه ت

 رازاب هزادنا و دصقم رد یرگشدرگ هعسوت هلحرم و حطس
 نآ

 یتیامح و یقیوشت لماوع

 یداصتقا طیارش

 یعامتجا و یسایس لماوع

اعالطا هب یسرتسد
 ت

اررقم و نیناوق
سک ت

 راک و ب

 ییایفارغج و یناکم لماوع

C∑ 1 0 1 1 5 5 6 6 6 
R∑ 6 5 5 0 9 1 1 1 0 

R∑C- ∑ 1 1 9 9 0- 9- 1- 1- 0- 

 7 0 0 1 1 9 9 0 5 تیولا

 -1 و -1 نیب -1 و 6 نیب 6 و 1 نیب 1 و 1 نیب یدنب حطس
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1 Borda 



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 24

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن 
 هعسوت هلحرم و حطس ،یطیحم یاه تیباذج ،اه تخاسریز لماوع هک داد ناشن قیقحت یاههتفای لیلحت و هیزجت جیاتن
 یسایس لماوع ،یداصتقا طیارش ،ناسکی تیولا اب یتیامح و یقیوشت لماوع و نآ رازاب هزادنا و دصقم رد یرگشدرگ
  هب ییایفارغج و یناکم لماوع و ناسکی تیولا اب راکو بسک تاررقم و نیناوق و تاعالطا هب یسرتسد ،یعامتجا و
 ساسا رب نینچمه .دنشاب یم یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش نیرت مهم بیترت
 راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب یراذگریثات لوا حطس رد یطیحم یاه تیباذج و اه تخاسریز ،قیقحت یاه هتفای
 راکو بسک داجیا و هقطنم کی رد یراذگ هیامرس بذج یارب لماوع نیا هجیتن رد هک دنتفرگ رارق یرگشدرگ
 هقطنم .دنتسه هقطنم کی رد یرگشدرگ راکو بسک و یراذگ هیامرس هعسوت ساسا و هیاپ و هدوب یرورض یرگشدرگ
 روشک یبرغ لامش رد یمهم یرگشدرگ دصقم هب هدش رکذ صخاش ود زا یرادروخرب اب سرا یتعنص یراجت دازآ
 هئارا یاتسار رد هقطنم نیا .دننک یم رفس نآ هب ناتسبات و راهب لصف رد هژیو هب یدایز نارگشدرگ و هدش لیدبت

 یتعنص و یراجت دازآ قطانم هژیو هک ناراذگ هیامرس هب ینوناق تالیهست و ایازم یاطعا اب نارگشدرگ هب تامدخ
 رازاب نتفرگ لکش .تسا هدرک لمع قفوم زین هنیمز نیا رد و هدوب یرگشدرگ راک و بسک هعسوت لابند هب دشاب یم
 هب تبسن یراذگ هیامرس یارب هقطنم نیا حیجرت ببس ینوناق تالیهست و ایازم یاطعا هارمه هب هقطنم نیا یرگشدرگ
 طیارش ،یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش موس حطس رد .تسا هدش رگید قطانم
 رب یناوارف ریثأت یعامتجا و یسایس لماوع و یداصتقا طیارش .دریگ یم یاج یعامتجا و یسایس لماوع و یداصتقا
 رد هکلب ؛دشاب یرگشدرگ راکو بسک رب یعنام دناوت یم اهنت هن ،نآ ندوب دعاسمان هک یا هنوگ هب دراد یرگشدرگ
 هک یقطانم و دریگب رارق لوا حطس رد دناوت یم لماوع نیا اذل .دراذگ یم یفنم ریثأت زین رگید یاه تیلاعف هنوگره
 هعسوت هب دعب هلحرم رد و طیارش نیا دوبهب هب دیاب ادتبا رد دنراد یدعاسمان یعامتجا و یسایس ،یداصتقا طیارش
 و تسا هدش هتفرگ رظن رد روشک ینونک یعامتجا و یسایس ،یداصتقا طیارش اجنیا رد سپ .دنزادرپب یرگشدرگ
 یبایزرا دروم روشک لک هب تبسن سرا دازآ هقطنم رد ار لماوع نیا تیمها یرگشدرگ ناسانشراک و ناراذگ هیامرس
 رثؤم یاه صخاش رگید ییایفارغج و یناکم لماوع و راکو بسک تاررقم و نیناوق ،تاعالطا هب یسرتسد .دنا هداد رارق
 تیولا دنچ ره اه صخاش نیا .دنراد رارق مراهچ حطس رد هک دنتسه یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب
 دناوت یم تاعالطا هب یسرتسد .دنوش یم بوسحم اهنآ یارب یلمکم یلو دنراد لبق یاه صخاش هب تبسن یرت نییاپ
 راکو بسک رد یراذگ هیامرس یارب ار اه نآ و دوش هوقلاب ناراذگ هیامرس هب یشخب یهاگآ و یناسر عالطا بجوم
 تروص رد یرگشدرگ راکو بسک هب طوبرم تاررقم و نیناوق نینچمه .دنک کیرحت هقطنم کی یرگشدرگ
 فلتخم طاقن هب یسرتسد و کیژتارتسا تیعقوم اب ییایفارغج و یناکم لماوع و تیفافش و تیعماج ،یگدننک لیهست
 راکو بسک هعسوت یارب یراذگ هیامرس بذج رد فلتخم حوطس یاه صخاش یارب یلمکم ناونع هب دناوت یم
 یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش 5 رادومن رد .دشاب هتشاد یرثؤم شقن یرگشدرگ
 .تسا هدش هداد ناشن فلتخم حوطس رد
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 فلتخم حوطس رد یرگشدرگ راکو بسک یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش :1 لودج
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 رب .دهد یم ناشن ار یرگشدرگ راکو بسک هعسوت تهج یراذگ هیامرس بذج رب رثؤم یاه صخاش تیمها ،0 لودج
 یراذگ هیامرس هب یلیامت ناراذگ هیامرس ،دنتسه یراذگ هیامرس بذج یاه صخاش دقاف هک یقطانم ،رادومن نیا قبط
 ندرک مهارف رد هک یقطانم ؛درک هدهاشم ار تلاح نیا سکع ناوت یم رادومن رگید فرط رد .دنهد یمن ناشن اه نآ رد
 یرگشدرگ راک و بسک هعسوت تیاهن رد و یراذگ هیامرس بذج بجوم دنشاب قفوم یراذگ هیامرس یاه صخاش
 لماوع دیاب ،دنهد هعسوت ار یرگشدرگ راکو بسک و هدش یراذگ هیامرس بذج هب قفوم هکنیا یارب قطانم .دنوش یم
 اب ،لماوع اذل ،دنتسین رادروخرب ناسکی تیمها زا لماوع نیا اما .دش رکذ الاب تمسق رد هک دننک مهارف ار یفلتخم
 رد اب ناراذگ هیامرس ات دنشاب رادروخرب لماوع نیا زا دیاب ادتبا رد قطانم و دنریگ یم رارق لوا حوطس رد رتشیب تیمها
 هب زاین دروم لماوع ندوب مهارف تروص رد تیاهنرد ات دنزادرپب یدعب حوطس یبایزرا هب اه نآ نتفرگ رظن

 یراذگ هیامرس بذج رثوم حطس راهچ ،اتسار نیا رد .دنیامن مادقا هقطنم کی یرگشدرگ راکو بسک رد یراذگ هیامرس
 دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک یلماوع :یرورض حطس .5 :زا دنترابع بیترت تیمها بیترت هب یرگشدرگ راکو بسک
 و اه تخاسریز .دنشاب یم یرورض یرگشدرگ راکو بسک داجیا و هقطنم کی رد یراذگ هیامرس بذج یارب

 و یراذگ هیامرس هعسوت ساسا و هیاپ لماوع نیا .دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک دنتسه یلماوع یطیحم یاه تیباذج
 رد یراذگ هیامرس یارب یلیامت ناراذگ هیامرس ،اه صخاش نیا نودب و دنتسه هقطنم کی رد یرگشدرگ راکو بسک
 یعون هب دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک ییاه صخاش :یحیجرت حطس .0 .تشاد دنهاوخن یرگشدرگ راکو بسک
 هعسوت هلحرم و حطس .دنوش یم بوسحم یرگشدرگ راکو بسک یارب یراذگ هیامرس بذج رد یتباقر یاه صخاش
 .دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک دنتسه یلماوع یتیامح و یقیوشت لماوع و نآ رازاب هزادنا و دصقم رد یرگشدرگ
 نآ یرگشدرگ رازاب هک دنهد یم حیجرت یرگشدرگ راکو بسک رد یراذگ هیامرس یارب ار یقطانم ناراذگ هیامرس
 حطس .9 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ناراذگ هیامرس زا تیامح و بذج یارب یتیامح و یقیوشت لماوع و هتفرگ لکش
 و یداصتقا طیارش .دنوش یم یرگشدرگ راکو بسک تیبثت بجوم دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک ییاه صخاش :یتیبثت

 یراذگ هیامرس
 رادیاپ

 دوبمک یراذگ هیامرس شیازفا
  یراذگ هیامرس

  هعسوت
 راک و بسک

 یرگشدرگ

 هعسوت مدع    
 راک و بسک 

 یرگشدرگ
 هب یسرتسد
 تاعالطا
 و نیناوق  و

 و بسک تاررقم
 لماوع و  راک

 ییایفارغج و یناکم

 و یسایس لماوع
 و یعامتجا
 یداصتقا طیارش

 هلحرم و حطس
 یرگشدرگ هعسوت
 هزادنا و دصقم رد
 لماوع و نآ رازاب

 و یقیوشت
 یتیامح

 و اه تخاسریز
 یاه تیباذج

 یطیحم

 ندوب اراد
 بذج یاه صخاش

 یراذگ هیامرس

 نادقف یرورض یحیجرت یتیبثت یلیمکت
 بذج یاه صخاش

 یراذگ هیامرس
 لوا حطس مود حطس موس حطس مراهچ حطس

   یراذگ هیامرس بذج یاه صخاش ندرک مهارف     
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 دعاسم یعامتجا و یسایس ،یداصتقا طیارش .دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک دنتسه یلماوع یعامتجا و یسایس لماوع
 اب یقطانم بذج ناراذگ هیامرس هجیتن رد .دنک تیبثت ار نآ و هدرک یریگولج یرگشدرگ راکو بسک دوکر زا دناوت یم
 حطس .1 دنک یم ادیپ هعسوت یرگشدرگ راکو بسک نآ یپ رد هک دنوش یم دعاسم یعامتجا و یسایس ،یداصتقا طیارش
 هجوت اب .دنشاب یم یلبق حوطس لماوع یارب یلمکم تقیقح رد دنریگ یم رارق حطس نیا رد هک ییاه صخاش :یلیمکت
  .دریگب رارق ریثأت تحت دناوت یم زین رادومن و حوطس نیا ،فلتخم طیارش و اه تیعقوم هب
 (6395) ییافو ارهز همان نایاپ اب هدش بسک جیاتن اب ار قیقحت نیا هجیتن ناوت یم هتفرگ تروص یدنب تیولا هب هجوت اب
 یلزنا دازآ هقطنم رد (9395) یدوبهب و یتراشب ،روپ یمم هلاقم و ،ناریا یرگشدرگ تعنص یاه هاگتماقا شخب رد
395) ییافو رظن زا .دومن هسیاقم  رد یتیعقوم لماوع ،مود هبتر رد اه تخاسریز ،لوا هبتر رد یطیحم یاه تیباذج (6
 قیقحت نیا رد هکنآ نمض .دراد رارق مجنپ هبتر رد یداصتقا لماوع ،مراهچ هبتر رد یکناب تالیهست ،موس هبتر
 (9395) یدوبهب و یتراشب ،روپ یمم .دشن دییات تاعالطا هب یسرتسد و هدننک لیهست طیارش لماع ود یراد ینعم

 حرش هب اه نآ هبتر بیترت هب لماوع نیا هک دندرک ییاسانش ار یرگید لماوع ،یلبق قیقحت ود لماوع یسررب نمض
 رد تاررقم و نیناوق و موس هبتر رد یداصتقا ،مود هبتر رد یراذگ تسایس ،لوا هبتر رد تاناکما لماع :دشاب یم لیذ
 هس نیا هک تسا هجوت لباق .دراد رارق متفه هبتر رد یبای ناکم و مشش یتیامح و مجنپ هبتر رد تیریدم و مراهچ هبتر
 اه نآ رظندم فلتخم عیانص هنیمز رد یراذگ هیامرس و دنا هتخادرپن یرگشدرگ هنیمز رد یراذگ هیامرس هب اهنت ،قیقحت
 :ددرگ یم هئارا جیاتن رب ینتبم لیذ حرش هب ییاهداهنشیپ .تسا هدوب

 هک تسا یرورض اذل .دشاب یم یرگشدرگ یراذگ هیامرس بذج رد لماع نیرت مهم ،تخاسریز لماع هک اجنآزا .5
 .ددرگ ظاحل یرگشدرگ هتفرشیپ یاه تخاسریز یراد هگن و هعسوت ،داجیا صوصخ رد مزال تادیهمت
 نیا رد یرگشدرگ یراذگ هیامرس یاه تیزم زا هوقلاب ناراذگ هیامرس هب شخب یهاگآ و یناسر عالطا یاتسار رد .0
 .دیآ لمع هب یجراخ و یلخاد ... و اه هناسر ،تاعوبطم رد یا هدرتسگ تاغیلبت ،هقطنم
 هقطنم حطس رد یشزومآ فلتخم یاه هرود ،یرگشدرگ راکو بسک هعسوت و یلحم مدرم تیامح بلج یاتسار رد .9
 .دنوش ظاحل یرگشدرگ هعسوت یاه همانرب مامت رد یلحم مدرم و دوش رازگرب

 و ناسانشراک هاگدید زا یرگشدرگ ناراذگ هیامرس بذج رد هقطنم یطیحم یاه تیباذج تیمها لیلد هب .1
 ًااصوصخم یعیبط و یگنهرف و یخیرات راثآ بیرخت زا یریگولج یارب هژیو یتمرم و یتظافح تامادقا ،ناراذگ هیامرس
  .دریگ تروص (نارابسرا) غاد هرق یاه لگنج
 .دنک ادیپ دوبهب یرگشدرگ راکو بسک دشر و یزادنا هار یارب زایندروم یلام عبانم و اهرازاب هب دارفا یسرتسد .1
 هجوت بلج یارب ار اه توافت نیا ناریدم هک تسا مزال ،ناسانشراک و ناراذگ هیامرس هاگدید رد توافت هب هجوت اب .0
 .دنریگب رظن رد یرگشدرگ ناراذگ هیامرس
 عبانم
95) ،روصنم ،ینموم ،لداع ،رذآ  .تمس تاراشتنا ،نارهت ،(0 دلج) (یرامآ لیلحت) تیریدم رد نآ دربراک و رامآ ،(13
 .زاریش  هاگشناد رشن زکرم ،زاریش ،یرتماراپان رامآ ،(9195) ،داوج ،نایدوبهب



 54 ...رثؤم یحطس دنچ یاه صخاش لیلحت

 ،09 هرامش ،یداصتقا همانشهوژپ ،ناریا یداصتقا دشر رب یراذگ هیامرس یاه تخاسریز ریثأت ،(1195) ،نیسح ،یدمحم ،یدهم ،یوقت
  .01-15 صص

  .ملعم تیبرت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یرگشدرگ تعنص رب یرورم ،(0195) ،نیمیس ،ییالوت

  .سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم هعسوت روشنم هصالخ ،(3195) ،سرا یتعنص - یراجت دازآ هقطنم هعسوت و قیقحت تیریدم

 یزیر همانرب همانلصف ،(ناتسلگ ناتسا :یدروم هعلاطم) یرگشدرگ یاهدحاو رد یراذگ هیامرس و یداهن دامتعا ،(1395) ،اضرمالغ ،رف شوخ
 .67 – 71 صص ،05 هرامش ،1 هرود ،یرگشدرگ هعسوت و

 یداصتقا دشر رب یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس و راکو بسک تاررقم ریثأت یسررب ،(5395) ،دیعس ،هداز شخبادخ و ناجرم ،هدیشک نماد
 .365 -51 صص ،5 هرامش ،یداصتقا مولع همانلصف ،7G یاهروشک رد

 .غابراهچ تاراشتنا ،ناهفصا ،موس پاچ ،یرگشدرگ تعنص تامدخ ،(1195) ،دمحم ،یدهاز ،مارهب ،نایربجنر

 یملع همانلصف ،یراذگ هیامرس یاه تسایس و تلود ،یناسنا هعسوت ،(7395) ،ربکا یلع ،ینایردنزا یجرگ ،رسای ،یدابآ نیسح ییاتسور
 .115-375 صص ،10 هرامش ،یراذگ هیامرس شناد یشهوژپ

 و یمومع طباور رشن ،سرا یتعنص -یراجت دازآ هقطنم یراذگ هیامرس یاه تصرف ،(0395) ،سرا یتعنص -یراجت دازآ هقطنم نامزاس
  .سرا یتعنص -یراجت دازآ هقطنم نامزاس للملا نیب

 و تاعلاطم ،AHP یرگشدرگ یاه تخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس ،(6395) ،رفعج ،دنو یسوم ،یلع ،یعامش
 .61-90 صص ،65 هرامش ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ

 نداعم ،عیانص یناگرزاب قاتا ،ناریا رد یجراخ یراذگ هیامرس یاه تصرف صوصخ رد حرط لباق یاهروحم ،(1395) ،اضریلع ،اه ینوباص
 .نارهت ،یزرواشک و

 .ناتسه تاراشتنا ،نارهت ،(0 و 5) تیریدم رد نآ دربراک و رامآ ،(5395) ،جریا ،یمیهاربا ،دیشمج ،ینایقدص یحلاص
 .ریبکریما هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،هرایعم دنچ یریگ میمصت رد یثحابم ،(5195) ،نسح دیس ،روپ یسدق
 .ماگنه رشن ،نارهت ،SPSS اب یرامآ لیلحت ناسآ یامنهار ،(1395) ،نیمار ،یمیرک
 هلجم ،یلزنا دازآ هقطنم رد یراذگ هیامرس بذج لماوع یدنب تیولوا و یسررب ،(9395) ،دواد ،یدوبهب ،ارهز ،یتراشب ،بایس ،روپ یمم

 .905 -995 صص ،7 ةرامش ،مکیو تسیب لاس ،یا هقطنم هعسوت و داصتقا
 ةقطنم (یتسیروتوئژ) یرگشدرگ نیمز یاه هبذاج لیلحت و یبایشزرا ،(0395) میرم ،بوکنهآ ،ناگژم ،یناجشفه ضیف ،دوواد ،یودهم

 هرامش ،متفه لاس ،(ایفارغج) ییاضف یزیر همانرب یشهوژپ- یملع همانلصف ،سلاوکین یوگلا اب یرگشدرگ تعنص ةعسوت یارب لدرا
 .11 -50 صص ،(10 یپایپ) لوا

 ،ناریا رد یرگشدرگ تعنص یاه هاگتماقا شخب رد یراذگ هیامرس تهج یلخاد یاه هیامرس بذج رب رثؤم لماوع ،(6395) ،ارهز ،ییافو
 .یرادباسح و تیریدم هدکشناد ،ییابطابط همالع هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ
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