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 .ناریا ،نارهت ،يمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یرامعم هورگ

 ماصتعا جریا
 .ناریا ،نارهت ،يملاسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یرامعم هورگ داتسا
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 هدیکچ
 شور .دشاب یم0407-0507 ِیاه لاس یط 0ات 7 قطانم رد نارهت رهش نکسم ِیرامعم تیفیک شجنس ،رضاح شهوژپ یلصا فده
 اب هکنآ نمض ،تسا اهرایعم شجنس تهج رد spssرازفا مرن و همانشسرپ رازبا زا هدافتسا و یلیلحت -یفیصوت شور ِیانبم رب قیقحت
 نآ زا یکاح شهوژپ جیاتن اتسار نیا رد .تسا هتخادرپ صخاش ره یبسن نزو و یهد زایتما هب Expert choiceرازفا مرن زا هدافتسا
 هب نارهت رهش 0ات 7 قطانم رد 0407-0507 ِیاه لاس یط نکسم ِیرامعم تیفیک ِیا هنومن کت T نومزآ هب هجوت اب ،هک تسا
 ِیدنمتیاضر و تیبولطم ِیاراد 4007-0507 ِیاه لاس یط نکسم ِیرامعم هک تسا نآ رگنایب و دشاب یم 78/0و 70/0 اب ربارب بیترت
 و 806/7 اب ربارب 4007-0507 ِیاه لاس یط نکسم ِیرامعم تیفیک هب یهد زایتما نینچمه ،تسا هدوب دعب ِیاه لاس هب تبسن ِیرتهب

 نکاسم ِیرامعم تیفیک رد 0407-0507لاس یط یبسن صخاش نزو هکنآ لاح ،تسا هدوب 087/7 اب ربارب 0407-7807ِیاه لاس یط
 ینوکسم ِیرامعم تیفیک هک دنتسه نآ رگنایب ماقرا نیا اذل .دشاب یم 050/7 اب ربارب 0407-7807 ِیاه لاس یط و 005/7نارهت رهش
 .تسا هدوب رادروخرب ریخا ِیاه لاس هب تبسن ِیرت بسانم هدر زا 4007-0507 ِیاه لاس یط
 
 .نارهت رهش 0ات 7 قطانم ،رصاعم نکسم ،نکسم ِیرامعم تیفیک ،نکسم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هب يهاگن و يخیرات يسررب اب هک ،دنا هدش یرایسب تالوحت شوخ تسد نامز رذگ رد ينوکسم یاه نامتخاس
 یزاون مشچ یا هتسجرب تاکن ينوکسم یاه نامتخاس یرامعم تیفیک يیاسانش رد ،ناریا یاهرهش هتشذگ
 و يناکم بتارم هلسلس دوجو ،هتفای مظن راتخاس دوجو :هلمج زا (2391:16 ،ناراکمهو يغالب قآ يهاش)دننک يم
 راکب حلاصم عون رتمهم همه زا و اه تیلاعف و اضف بسانت و اهاضف رد عونت دوجو ،رظنم و دید يلاوت دوجو ،ينامز
 ،دنور يم رامشب یزورما یاه رهش یارب یدیدحت رگیدکی رانک لماوع نیا يمامت هب هک (9391 ،149 ،ينارگسم)هتفر
 و انغ ارگدرکلمع یاه هاگدید و نردم یزاسرهش دورو اب .دنا هداد تسد زا ار دوخ تیفیک نامز لوط رد هک ارچ
 ،يمالسا و ينیعم)دیدرگ تیوه يب و حور يب يناکم هب لیدبت و تخاب گنر مک مک ينوکسم یاه نامتخاس تیوه
 هتخیسگ ماجل هعسوت ببس يگدز برغو هتینردم یایند هب دورو اب هارمه و یروانف و تعنص دشر ،(3191 ،34
 زا ناکم حور ندش تیمها يب و يفرط زا زاس و تخاس دیدج یا هدیا یاه تیباذج .دش یرهش یاه نکسم یرامعم
 ،دندوب ریگرد یا هژیو لئاسم اب هک رهش زکرم یاه هتسه نورد ينوکسم یاه نامتخاس يخرب ات درک کمک رگید یوس
 کت شرــگ هعسوتو نکسم ىاضاقت دشر هب ور دنور .(4391 ،11 ،ينشور و روپ شاداد)دندرگ تیفیک نودب
 گنهرف رد تسا هدــش نیداینب ى هنیمز زا هتــساخرب رکفت و ىعامتجا ببــس ،رصاعم ناریا ىداصتقا و ىدــعب
 هب هلئسم نیا ،دوــشن لامعا نآ ىعقاو ىانعم هب ىنوکــسم ىاه طیحم تیفیک هلأسم هب مزال هجوترصاعم ىرامعم
 ،نانکاــس ار ىنوکــسم ىاه طیحم تیفیک زا دنم ماظن ىگدنز تیفیک رب ىنوکسم یرامعم تیفیک لباقتم ریثأت هارمه
 1 قطانم رد نکسم یرامعم تیفیک لیلحت ثحب نیا رد .(9191:14 ،هولج قرب)دزاــس ىم ىرورض و عماج فیرعت
 ات هنیمز نیا رد اریز ،تـسا حرطم تخاـس ناـسنا طیحم کی ناونع هب (1391-1291 یاه لاس يط)نارهترهش 9ات

 هئارا اریز ؛دیدرگ یا هیور یاه ثحب دراو ناوت يمن ،دنوشن يیاسانش نآ یاه هفلومو نکسم یدبلاک تیفیک يتسیچ
 رد اه طیحم نیا نازیر همانرب نارگشهوژپ ،ناحارط طسوت ىنوکــسم ىاه طیحم تیفیک نارحب هنیمز رد يیاه لح هار
 زیچ رهزا شیپ نارــحب عفر ىارب ىلمعریبادت ذاختا اــت ىزاــس میمصت و ىاتــسار رد هیلوا ىاهداهنــشیپ زا ىفیط
 تخاس ناسنا طیحم تیفیک موهفم زا قیمع ىتفایرد هب طونم دوخ مهم نیا هک؛تسا نارحب نیا داعبا تخانش مزلتسم
 9ات1 قطانم نکسم یرامعم تیفیک شجنس راتــشون نیا ىلصا فده ،ساــسا نیا رب .دراد نآ تیفیک یاه هفلوم و
 و دمآراک یاه هفلوم تخانش رد لدتسم ىرظن هیاپ هب ىبایتــسد روظنم هب (1391-1291 یاهلاس يط)نارهت رهش
 تسا اه نآ نایم هطبار يگنوگچ مهف و لیصا
-1291 یاه لاس يط)نارهت رهش 9ات1 قطانم رد نکــسم یرامعم تیفیک لیلحت ىانبم رب ثحب فده هب هجوت اب

 زا هیاپ تخانش هب يبایتسد هزوح رد روحم _ تیفیک ىاهدرکیور اب هطبار رد تخانش يساسا عبانم تبسن (1391
 يسررب تهج رد سپس و دوش يم هتخادرپ ىرظن ىاهدرکیور هــب اه هشیر نتفای نینچمه و "تیفیک" موهفم
 يتالاؤس شخب ود رد همانشسرپ يحارط .ددرگ يم هدافتسا همانشـسرپ میقتسـم شور زا شجنس دروم یاه صخاش
 شجنس هب طوبرم یاه شسرپ و نارهت رهش 9ات1 هقطنم رد رصاعم ينوکسم یاه نامتخاس یرامعم تیفیک هنیمز رد
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 نیا رد .تفرگ تروص (1391-1291 یاه لاس يط)ينوکسم یاه نامتخاس یدبلاکو یراتخاس تیفیک صخاش نازیم
 دادعت نییعت یارب .دهد يم لیکشت يتاعلاطم هدودحم نانکاس زا يهورگ ار رضاح شهوژپ یرامآ هعماج ،اتسار
1 هنومن مجح بیترت نیا هب هک دش هدافتسا نارکوک لومرف زا یرامآ هعماج یاضعا  رظن رد اب . دمآ تسد هب رفن 94
 همانشسرپ 111 عومجم رد ،هدش لیمکت یاه همانشسرپ زا یدادعت ندوب هدافتسا لباق ریغ هب طوبرم تالامتحا نتفرگ
 یانبم همانشسرپ 111 تیاهنرد هک دش عیزوت زور فلتخم یاه تعاس رد و يقافتا تروص هب رظن دروم هدودحم رد
 اه همانشسرپ لابرغ زا سپ شهوژپ هنومن هعماج نایم نیا رد .تفرگ رارق SPSS رازفا مرن هلیسو هب یرامآ یاه لیلحت
 اب نینچمه .دوب ملپید یالاب تالیصحت اب لاس 19زین ناگدنوش شسرپ ينس نیگنایم و نز 141 درم 911زا لکشتم
 زا تشادرب) ينیع يخرب ،يفیک یدادعت و يمک يخرب ،دنتسین سنج کی زا يسررب دروم یاهرایعم هکنیا هب هجوت
 تهج ور نیا زا ،دنتسه (همانشسرپ اب نادنورهش رظن يسررب اب تشادرب) ينهذ یدادعت و (ينادیم هدهاشم قیرط
 رد رازفا مرن نیا تیلباق .دش هدافتسا Expert choice رازفا مرن زا رایعم هدرتسگ فیط نیا اب طیحم تیفیک يبایزرا
 اه هنیزگ یزاس يمک تیاهن رد و يفیک و يمک یاهرایعم نیب بسانم هسیاقم ،يمتسیس شور هب بتارم هلسلس داجیا

 و اهرایعم (نزو) تیمها بیرض نییعت یارب ،مهم اهرایعم باختنا اب .تسا یریگ میمصت و تواضق لیهست و
 هسیاقم مه اب اهنآ ود هبود دراوم نیا یا هسیاقم سیرتام کی کمک هب و يبتارم هلسلس لیلحت شور هب اهرایعمریز
 دش هدافتسا (نآ رتشیب تقد لیلد هب) يسدنه نیگنایم يبیرقت شور زا ،يسررب نیا رد .دندش

 
 رضاح شهوژپ یموهفم لدم -1رادومن

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هنیمز نیا رد تاقیقحت .ددرگ يم زاب متسیب نرق مود همین هب هک دشاب يم یا هلوقم نکسم تیفیک اب هطبار رد تاعلاطم
 و رهش اه هلحم رت عیسو یاه سایقم هب جیردت هب و هدش عورش تنوکس طیحم زا تیاضر و نکسم تیفیک زا تسخن
 تیفیک موهفم زا قیقد و عماج فیرعت دوبن ،هتفرگ تروص تاعلاطم مامت دوجو اب ،هچرگا .تسا هدش هدیشک روشک
 نازیم شهوژپ نیتسخن رد .دسر يم رظن هب توافتم يبایزرا دروم یاهرایعم و اهدرکیور ،اه شور هدش ثعاب ،طیح
 وکسیسنارفناس جیلخ هیحان رب وردنت لقن و لمح متسیس تارثا شجنس تهج طیحم تیفیک زا دارفا یدنمتیاضر
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 رایعم راهچ ایند فلتخم یاهروشک رد يمومع یاضف 1111 یور رب رگید یا هعلاطم رد .تفرگ رارق يبایزرا دروم
 يمومع یاضف هب يشخب تیفیک مهم لماوع هلمج زا یریذپ عامتجا ،تیلاعف و یربراک ،رظنم و شیاسآ ،اه يسرتسد
 تیفیک يلصا یاهرایعم رهش لکش یروئت باتک رد چنیل نینچمه .Spaces Public for Project,2012))دندش يفرعم
 رب تلادع و يیاراک -رایتها و تراظن -يسرتسد -یراگزاس -بسانت -ينعم -يگدنزرس ار يطیحم
 ی هوحن ،"ناریا رصاعم یرامعم" باتک رد ،( 3191 ) دوعسم يناب ریما اتسار نیا رد .Lynch,2002))درامش يم
 يمالسا بالقنا يیادتبا ی ههد هس ات راجاق ی هرود زا ار نایناریا رب نآ تارییغت و دیدج ملاع ریثات نازیم و ههجاوم
 ) رواب سوریس .تسا هدش هتخادرپ مهم يعامتجا یاه نایرج نایب و يسررب هب باتک نیا رد .دیامن يم يسررب

 باتک رد .تسا یولهپ نارود یرامعم هب طوبرم ًالاتدمع ،"ناریا رد ون یرامعم يیادیپ هب يهاگن" باتک رد ،(3191
 زکرم ار باتک نیا .تسا هدش دقن و لیلحت رصاعم یرامعم رثا هدزیس ،(1191) ،"ناریا رصاعم یرامعم زا یراثآ دقن"
 "رواشم نیسدنهم هک تسا يشهوژپ حرط لصاح هک تسا هدرک رشتنم یرامعم و یزاسرهش يتاقیقحت و يتاعلاطم
 ناریا ،یرامعم عماج يشرگن اب ،"لوا یولهپ ی هرود یرامعم" باتک رد(9191) ينایک يفطصم .دنا هداد ماجنا "شقن
 زین يکمالف روصنمدمحم .دهد يم رارق ثحب دروم يگنهرف و يسایس ،يعامتجا یاه هنیمز رد ار یولهپ هرود رد
 يسراف يبدا هتسجرب راثآ اب دنویپ رد ار يناریا یرامعم لوصا ،"يناریا یرامعم شناوخ و اه لصا" باتک رد ،(1391)
1لاس رد زینراکلگ .دیامن يم هئارا  يلصا هفلؤم هس رادیاپ ناکم لدم هب يبایتسد یارب ،رتناک ناکم لدم هب اکتا اب 111
 یاراد اه هفلؤم نیا زا کی ره .درک يفرعم ار یرهش یاضف یارب يطیحم تسیز و يتخانشابیز -يبرجت ،یدرکلمع
 هدرتسگ تاعلاطم رد .دنریگ رارق رظن دم دیاب یرهش یاضف هب يشخب تیفیک تهج هک تسا يیاهرایعمریز و اهرایعم
 هدننک نییعت لماوع دنداد ماجنا ينوکسم طیحم تیفیک شجنس هنیمز رد 1111لاس رد شناراکمه و نایعیفر هک یا
 اب انبم نیمه رب و هدرک يیاسانش يسایس و يگنهرف -يعامتجا ،یداصتقا ،يکیزیف لماوع يلصا دعب راهچ رد تیفیک
 وجتسج نینکاس یدنم تیاضر نازیم رد ار يطیحم تیبولطم یاهرایعم هعومجم ره يطیحم یاه يگژیو هب هجوت
 .دنراد هدهع رب یا هدمع شقن طیحم تیفیک نییبت رد ،فلتخم داعبا رد اهرایعم زا نتفرگ کمک ،ور نیا زا .دندرک
 ينهذ ریوصت رب دیک ات اب یرهش تنوکس طیحم تیفیک يقیبطت يبایزرا يسررب هب 1391لاس رد زین دنواکاکو يتارب

 SPSSرازفا مرن و يلیلحت -يفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ (نیوزق رهش یدروم هعلاطم)نادنورهش
 دوخ تنوکس طیحم تیفیک یاه هفلوم زا ،رهش قطانم ریاس هب تبسن ،نیوزق رهش 1 هقطنم نادنورهش هک دنتفایرد
 -يناریا بولطم نکسم يحارط یاهوگلا فیرعت زاب يسررب هب 2391لاس رد ينامیا و يفصآ .دنراد یرتشیب تیاضر
 هک دنتفایرد يبتارم هلسلس قیقحت شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ يتنس یاه هناخ يفیک يبایزرا اب رصاعم يمالسا
 و اه تنس زا هک دراد دوجو هتشذگ يگدنز کبس و یرامعم ،ناسنا ،يتنس یاه هناخ تیفیک نیب یرادانعم هطبار
 ،يطیحم تیفیک ،ناسنا یاهزاین یاه صخاش ،تیمها بیترت هب نینچمه .دریگ يم همشچرس لیصا یاه شزرا
 رظندم رصاعم نکسم يحارط رد تسیاب يم هک دنا هدوب میهس رادانعم هطبار نیا رد یراتخاس و یدرکلمع ،یدبلاک
 رد .تسا هدش جتنم راگدنام يتیفیک هب حرطم یاه صخاش يمامت بسانتم يماگمه يلک هسیاقم رد دنچ ره .دنریگ رارق
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 ساسا رب رهم نکسم همانرب رد ينوکسم طیحم تیفیک شجنس يسررب هب رهم يتمعنو ناشوبخ يیاضر لاس نیمه
 ىاهرگناشن عومجم زا هلصاح جیاتن همانشسرپ رازباو يفیک شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ يگدنز تیفیک یاه رگناشن
 طیحم زا (1< 21/9< 2) سیدرپ دیدج رهش رهم نکسم نینکاس طسوتم ىدنمتیاضر رگنایب ،ىنهذ ىتابساحم
 ،ىنوکسم دحاو ىدبلاک یاه يگژیو و تالیهست زا ،ناگدنهد خساپ ،ىتابساحم ىاهرگناشن نیب زا .تسا ناشینوکسم
 و ،تینما ،طیحم تشادهب ىاهرگناشن نینچمه .دندرک ىتیاضران راهظا ىنوکسم هلحم طیحم تشادهب و ،تینما
 هاگدید زا ار تیمها نازیم نیرتمک ىنوکسم دحاو داصتقا و نیرتالاب ىنوکسم ۀلحم سایقم رد تامدخ هب ىسرتسد
 یدنمتیاضر رب رثؤم یا هنیمز یاهریغتم و لماوع يسررب هب زین یراصح و نایروفغ لاس نیمه رد .دنتشاد نانکاس
 ،یدرف لماع هس قیقحت جیاتن هک دنتفایرد همانشسرپ رازباو يفیک شور زا هدافتسا ابو دنتخادرپ طیحم زا نانکاس
 حوطس رب لماع نیرترثؤم ناونع هب لقتسم تروص هب یدرف یاهریغتم .دنک يم يیاسانش ار یدبلاک و يعامتجا
 یاهطیحم یدبلاک و يعامتجا لماوع نینچمه .دنوش يم هتخانش ،يگدنز زا دارفا تالیامت و تاراظتنا توافتم
 هبرجت اب دارفا تاراظتنا رد هچره نایم نیا رد .دنهد يم لکش اه طیحم نیا زا ار دارفا يعقاو یاه هبرجت زین ينوکسم
 این يلابقا .دبای يم شیازفا ينوکسم طیحم زا یدنمتیاضر ،دشاب هتشاد دوجو یرتشیب يناشوپمه طیحم زا اهنآ يعقاو
 :یدروم هنومن ،نکسم هزوح رد يگداوناخ يگدنز تیفیک ءاقترا يسانش موهفم يسررب هب 6391لاس رد يناهوش و
 رازفا مرن هلیسو هب نویسرگر يناشوپمه لیلحت و همانشسرپ رازباو يفیک شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ مالیا رهش

SPSS دوخ ينوکسم عمتجم رد يگدنز تیفیک ءاقترا تهج مالیا رهش رد عقاو فده تیعمج دارفا هک دنتفایرد، 
 دوجو ،يحارط رد نیون یاه حرط زا هدافتسا ،ينوکسم یا همادنا يخرب رد درادناتسا حطس شیازفا هلمجزا يیاهرایعم
 تیفیک ءاقترا شیازفا رد ار اهدحاو نیب رد بسانتم یاضف ،اهاضف يفاک یریگرون ،عونتم یاه گنر ،زبس یاضف
 یدنمتیاضر نازیم شجنس هب شناراکمه و هنگنز لاس نیمه رد .دنا هتسناد رثؤم دوخ ينوکسم یاه عمتجم رد يگدنز
 رازباو يلیلحت -يفیصوت قیقحت شورز زا هدافتسا ابو دنتخادرپ نادمه رهش رد رهم نکسم يتنوکس تیفیک زا نانکاس
 یاه دحاو زا تیاضر ،طسوتم دح ردو نیگنایم زا رتالاب ينوکسم یاه عمتجم زا تیاضر هک دنتفایرد همانشسرپ
 طیحم زاب یاضف تالیهستو تامدخ تیفیک زا مدرم اما؛دراد رارق طسوتم ًالابیرقت حطس ردو نیگنایم زا رتلاب ينوکسم
 زا نانکاس عومجم رد.دنتسه يضاران ًالابیرقت یرهش طیحم لقنو لمحو یرهش زکارم هب يکیدزنو يسرتسدو يتنوکس
 يسررب هب يماسو روپ مشاه زین 1391لاس رد .دنرادن يفاک تیاضر یرهش طیحم تیفیکو ينوکسم طیحم تیفیک
 نامسآ و نارمچ ،ماما ينوکسم عمتجم :یدروم هعلاطم)ينوکسم یاه عمتجم یریذپ تایح رد رثوم يطیحم تیفیک
 لیلحت و Spssرازفا مرن زا هدافتسا زا هدافتسا اب يلیلحت -يفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ (زیربت رهش
 یریذپ تایح رد ناسنا تایح یاهزاین هب هجوت اب يطیحم تیفیک ققحت هک دنتفایرد SWOT شور اب اه هنومن
 و يطیحم تسیز ،یدبلاک لماوع) یدام یاه هفلؤم هدنریگرب رد يطیحم تیفیک .دنتسه رثؤم ينوکسم یاه عمتجم
 یریذپ تایح رد یرتشیب ریثأت يناور لماوع هک دش صخشم تیاهن رد و تسا (يعامتجا و يناور ،يگنهرف )يکاردا
 تیفیک يسررب هب رضاح شهوژپ ،هنیشیپ تاعلاطم هب هجوت اب .دراد يسررب دروم یاه هنومن رد ينوکسم یاه عمتجم
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 نکسم تیفیکو یدنمتیاضر نازیم دناوتب ات دزادرپ يم 1391-1291 یاه لاس يط نارهت رهش 9ات1 قطانم یاه نکسم
 تروص نارهت رهش نکاسم تیفیک هب هطیح نیا زا يهاگن نونکات هک ؛دهد رارق شجنس دروم اه لاس نیا يط ار
 .تسا هتفرگن
 هعلاطم دروم یدروم یاه هنومن

 يکیزیف و یدبلاک ،يقطنم ،یدرکلمع طیارش ،يطیحم نوگانوگ یاه يگژیو زا يبیکرت هدش باختنا یاه هناخ
 نوگانوگ یاه هنومن باختنا یاه تلع عقاو رد .دنهد يم ناشن ار (1391-1291 یاه لاس يط)ينوکسم یاه نامتخاس
 یراذگ تسایس و یزیر همانربرد یریگراکب یارب یا هیاپ و يلک یاهرایعم هب يبایتسد ،نارهت رهش 9ات1هقطنم زا
 رد هک تسا یدیلک و يلک یاهرتماراپ تخانش اب رصاعم ينوکسم یاه نامتخاس تیفیک دوبهب تهج رد رصاعم نکسم

 دبلاک زا هدش باختنا یاه هنومن همه .تسا هدیدرگ تیاعر تیبولطم هب يبایتسد یارب نارهت رهش رد رصاعم یاه هناخ
 ،رصانع ،اهوگلا دیلقت و رارکت فده يبایزرا نیا رد .دنرادروخرب يگدنز کبس اب بسانتم و طوبرم يهدنامزاس و
 قطانم رد نکاسم هک دشاب يم رکذ هب مزال .تسا رظندم تیبولطم و تیلوبقم ،تیاضر هیامنب هکلب ،هدوبن دبلاک و لکش
 میسقت 1391-1191 یاه لاس نکاسم و 3191-1291 یاه لاس نکاسم هتسد ود هب همانشسرپ رد نارهت رهش 9ات1
 .دادرارق شجنس دروم قطانم نیارد ار 1391-1291 یاه لاس يط نکاسم تیفیک ناوتب ظاحل نیدب ات دندش
 رضاح شهوژپ رد نکسم تیفیک یاه صخاش یفیک یاهرایعم یبایزرا هویش
 هدش هتخادرپ يفیک یاهرایعم يبایزرا هب نکسم تیفیک یاه صخاش زا هدافتسا اب شهوژپ بختنم یاه هنومن يسرب رد
 یاه هداد (1:دیدرگ صخشم ،دنتسه شهوژپ يلصا لماوع یاه صخاش اب طابترا رد هک يیاه هداد نایم نیا رد .تسا
 نارهت رهش 9ات1هقطنم رد نآ دبلاک یاه يگژیو و رصاعم نکسم یریگ لکش يگنوگچ یاه صخاش زا لصاح نیتسخن
 اب هبحاصم ،ينادیم یاه دیدزاب ،یا هناخباتک تاعلاطم زا هدافتسا اب شهوژپ زا شخب نیا هب طوبرم تاعالطا هک تسا
 یدرکلمع و یراتخاس یاه يگژیو زا لصاح یاه هداد (1.تسا هتفرگ تروص دانسا يسررب و ناصصختم
 اه نامتخاس لیلحت ،هدهاشم ،عوضوم تایبدا شجنس اب اه نآ اب طبترم تاعالطا هک تسا ينوکسم یاه نامتخاس
 یاهرایعم تخانش تهج مزال رتسب تهج نیدب .تسا هدیدرگ جارختسا ناصصختم اب هبحاصم اب هارمه اه هشقنو
 یاه هناخ تیفیک فیرعت رد اه صخاش تیولا يبایزرا سپس و اهنآ زا مادک ره یارب لدم نیودت ،صخاش ره صتخم
 يلصا صخاش 2 بلاق رد قیقحت نیا رد هدمآ تسد هب یاهرایعم هک دشاب يم رکذ هب مزال .تسا هدش مهارف رصاعم

 . دنا هتشگ یدنب هتسد نومزآ تهج
 شهوژپ یاه هتفای
 صصختم دیتاسا زا رفن 2 طسوت همانشسرپ يیاوتحم و یروص 1يیاور ،راک ادتبا رد ،شهوژپ یاه فده ساسا رب
 طسوت نآ رابتعا ای يیایاپ اه همانشسرپ لیمکت زا سپ سپس ،تفرگ رارق دییأت دروم یرهش تیریدم و یزیر همانربرد
 هدنهد ناشن 1/1 زا رتالاب و لوبق لباق 1/1 ات 6/1 نیب خابنورک یافلآ ًالالومعم ،دمآ تسد هب خابنورک یافلآ نومزآ

                                                                 
1 Validity 
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 زا تیاضر نازیم شجنس یارب .تسا رتهب دشاب رتکیدزن کی هب ددع نیا هچره هک تسا يهیدب .تسا الاب يیایاپ
 هب x رگا نومزآ نیا رد .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا شهوژپ هدودحم رد يسررب دروم یاهصخاش
 تسناد" µ0 ˃ µ " هرازگ لداعم ناوتیم ار تیاضر نتشاد ،دشاب يسرربدروم يگژیو رگنایب و يفداصت ریغتم کی ناونع
 زا .تسا یرهش طیحم تیفیک زا تیاضر تارمن یرظن نیگنایم ( µ) و x تارمن یارب هعماج نیگنایم ( µ0) نآ رد هک
 تیاضر نتشاد ناوتیم ،دوش رفص هیضرف در هب رجنم H1 µ0 > µ و H0 µ0≤ µ یاه ضرف نومزآ هچنانچ ،رظن نیا
 دوش يمن در رفص هیضرف ،دشاب( µ) رادقم یواسم ای رتمک ( µ0)رادقم يتروص رد رگید ترابع هب .تفرگ هجیتن ار الاب
 هدنهد ناشن و دوش يم در رفص هیضرف ،دشاب( µ) رتشیب µ0))رادقم هکیتروصرد نینچمه .تسا نییاپ تیاضر نازیم و
 يط نارهت رهش نکسم یرهش طیحم يبایزرا یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن 1و 1 لودج .تسا الاب تیاضر
 و یراتخاس و یدبلاک یاه يگژیو صخاش هس زا ينوکسم یرامعم صخاش .دهد يم ناشن ار 1391-1291 یاه لاس
 (9) یرظن هنایم زا رتشیب رادقم نیا .دشاب يم 11/9 نیگنایم یاراد3191-1291 یاه لاس يط هک تسا هدش لیکشت
 1391ات1191 یاه لاس يط ریداقم نیا هکنآ لاح .(1لودج)تسا اه صخاش نیا زا مدرم تیاضر هدنهد ناشن و تسا
-1191)هرود نیا ناکسم یرامعمو اه صخاش نیا زا مدرم تیاضر مدع هدنهد ناشن و دشاب يم 11/1 نیگنایم یاراد
  .(1لودج)تسا (1391

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،3131-1531 یاه لاس یط نکسم یرامعم تیفیک یاه صخاش یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن -1لودج
 نومزآ هجیتن هرامآ اه صخاش

 T p-valueهرامآ نیگنایم

 H0دیئات 111/1 91/6 11/9 دبلاکو مرف
 H0دیئات 111/1 11/1 19/9 اهاضف تیفیک
 H0دیئات 111/1 91/6 11/9 يسرتسد تیفیک
 H0دیئات 111/1 41/1 91/9 (ماکحتسا)هزاس
 H0دیئات 111/1 11/1 11/9 حلاصم عون
 H0دیئات 111/1 41/1 41/9 تاقبط دادعت
 H0دیئات 111/1 13/1 19/9 تیمرحم
 H0دیئات 111/1 91/6 11/9 ينوریب طیحم تیفیک
 H0دیئات 111/1 41/1 11/9 وشزاب
 H0دیئات 111/1 11/1 11/9 گنر

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،1331-1331 یاه لاس یط نکسم یرامعم تیفیک یاه صخاش یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن -2لودج
 نومزآ هجیتن هرامآ اه صخاش

 T p-valueهرامآ نیگنایم

 H0دیئات 111/1 -11/11 16/1 دبلاکو مرف
 H0دیئات 111/1 -11/11 32/1 اهاضف تیفیک
 H0دیئات 111/1 -11/1 11/1 يسرتسد تیفیک
 H0دیئات 111/1 -24/11 44/1 (ماکحتسا)هزاس
 H0دیئات 111/1 -61/31 91/1 حلاصم عون
 H0دیئات 111/1 -11/1 92/1 تاقبط دادعت
 H0دیئات 111/1 -11/11 66/1 تیمرحم
 H0دیئات 111/1 -31/11 12/1 ينوریب طیحم تیفیک
 H0دیئات 111/1 -11/1 11/1 وشزاب
 H0دیئات 111/1 -24/11 44/1 گنر
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و لئاسم هدنهد ناشن ينادیم یاه تشادرب و لیلحت ،تخانش تاعلاطم هب هجوت اب رصاعم نکسم تیفیک يسررب
 هوالع1391-1291 یاه لاس يط نکسم تیفیک قیقد شجنس تهج .تسا فلتخم داعبا رد طیحم هدیدع تالکشم
 انبم نیمه رب يیاهن جیاتن و دش هدیجنس Choice Expert رازفا مرن رد و هدمآ تسد هب 1سا سا سپ سا رازفا مرن رب
 .تسا هدش هداد ناشن 4و 9هرامش رادومن رد نآ جیاتن هک دش نیودت

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،3131-1531یاه لاس یطChoice Expert رازفا مرن رد یسررب دروم یاهرایعم زیر شجنس -3رادومن

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،1331-1331یاه لاس یطChoice Expert رازفا مرن رد یسررب دروم یاهرایعم زیر شجنس -4رادومن

 یاه لاس يط نارهت رهش نکسم یرامعم تیفیک يبایزرا نامه هک فده یانبم رب اهرایعم ریز زا کی ره سپس
 یا- هرمن اهرایعم ریز زا کی ره هب و هدش هدیجنس ،بوخ و طسوتم ،نییاپ تیفیک هنیزگ هس اب ،تسا 1291-1391
 رد اهرایعم يبسن تیمها و نزو سیرتام ود برض زا 2 رادومن قباطم اه هنیزگ يیاهن زایتما ،تیاهن رد .تفرگ قلعت

                                                                 
1 spss 
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 3191-1291 یاه لاس يط نکسم یرامعم تیفیک دهد يم ناشن رادومن نیا .دش لصاح تیفیک هب تبسن ناشزایتما
 .تسا هدوبن بولطم دح رد اما ،تسا رادروخرب یرت بولطم تیفیک زا 1391-1191 یاه لاس هب تبسن

 
 .3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،1331-1531 یاه لاس یط نارهت رهش نکسم تیفیک هب یهد زایتماو یبسن نزو سیرتام -5هرامش رادومن

 هکنآ لاح ،تسا هدوب یدنم تیاضر دح رد 3191-1291 یاه لاس يط نکاسم تیفیک ،1و1لوادج هب هجوت اب •
 زا نانکاس یدنمتیاضر مدع رگنایب رما نیاو تسا (9)یرظن دح زا رت نییاپ 1391-1191 یاه لاس يط نآ صخاش
 .دنشاب يم 1391-1191 یاه لاس يط نارهت رهش 9ات1 قطانم نکاسم یرامعم

 رایعم و تسا هدوب يبولطم دحرد ينوکسم یرامعم تیفیک 3191-1291 یاه لاس رد (9)رادومن هب هجوت اب •
 نمض ،دنتشاد يسررب دروم یاهرایعم نایم زا ار تبولطم نیرتالاب بیترت هب اه وشزاب نازیم و اهاضف تیفیک ،تیمرحم
 .تسا هدوب مه هب کیدزن رایسب اهرایعم يقبام یرامعم تیفیک هکنآ

 نیرتالاب يسرتسد عون و وشزاب رایعم ،يسررب دروم یاهرایعم نایم زا1391-1191یاه لاس يط(4)رادومن ساسا رب •
 نیا زا .دنتسه اراد ار تیفیک نیرتمک بییترت هب حلاصم و ينوریب يطیحم تیفیکرایعم هکنآ لاح ،دنا هدوباراد ار تیفیک
 .تسا هدومن يم لمع رت بسانتم و رت یوق 3191-1291نارود ينوکسم یاهانب رد یرامعم ور

 يط و 146/1 اب ربارب 3191-1291 یاه لاس يط نکسم یرامعم تیفیک هب يهد زایتما (2) رادومن ساسا رب •
 تیفیکرد 1391-1291لاس يط يبسن صخاش نزو هکنآ لاح ،تسا هدوب 111/1 اب ربارب 1391-1191 یاه لاس
 هک دنتسه نآ رگنایب دادعا نیا .دشاب يم 421/1 اب ربارب 1391-1191 یاه لاس يط و442/1نارهت رهش نکاسم یرامعم
 هب هچ ره هتفر هتفر و تسا هدوب رادروخرب يبوخ هدر زا 3191-1291 یاه لاس يط ينوکسم یرامعم تیفیک
 .تسا هتفر لوفا هب ور تیفیک نیا ،دوش يم رت کیدزن 1391لاس
 ًالاتبسن راتخاس و دبلاک یاراد 11/9 نیگنایم اب نارهت رهش رد3191-1291 یاه لاس يط نکسم یرامعم تیفیک اذل •
 .تسا هتفر لوفا هب 14/1 نیگنایم اب 1391-1191 یاه لاس يط رد هتفر هتفر تیفیک نیا هکنآ لاح ،تسا يبولطم

 رب زین طیحم ،يفداصت شور هب ينوکسم یاه هناخ باختنا هب هجوت اب هک دومن ناشن رطاخ تسیاب يم هکنیا نمض •
 .تسا هدوب راذگ ریثات زین اه هناخ یرامعم عون نیا
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 عبانم
 همانلصف ،مالیا رهش یدروم هنومن ،نکسم هزوح رد يگداوناخ يگدنز تیفیک ءاقترا يسانش موهفم يسررب ،6391 ،دمحم ،يناهوش ،يلع ،این يلابقا

 .3-1 ،11هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهشو یرامعم

 بطق همانلصف ،يتنس یاه هناخ يفیک يبایزرا اب رصاعم يمالسا -يناریا بولطم نکسم يحارط یاهوگلا فیرعت زاب ،2391 ،زانلا ،ينامیا ،رایزام ،يفصآ
 .91-62 ،مراهچ لاس ،مهدزای هرامش ،يمالسا یرامعم يملع

 نرق یرامعم رنه :نارهت .موس پاچ .«هتینردم و تنس یوپاکت رد ناریا رصاعم یرامعم» .1191 .ریما ،دوعسم يناب

 .اضف رشن ،نارهت .ناریا رد ون یرامعم يیادیپ هب يهاگن .3191 .سوریس ،رواب

 ،(نیوزق رهش یدروم هعلاطم)نادنورهش ينهذ ریوصت رب دیک ات اب یرهش تنوکس طیحم تیفیک يقیبطت يبایزرا ،1391 ،ماهلا قدنواکاک ،رصان ،يتارب
 .19-21 ،9هرامش ،11هرود ،ابیز یاهرنه هیرشن

 ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ابیز یاهرنه سیدرپ ،31هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یدبلاک یاه طیحم لیلحت و يیاسانش همانرب ،9391 ،تخدنیهش ،هولج قرب
39-14. 

 ،(نارهت جلگنس هلحم :یدروم هعلاطم) يمیدق یاه هلحم رد ينوکسم طیحم تیفیک رب رثوم لماوع يیاسانش ،4391 ،حلاص ،ينشور ،مشاه ،روپ شاداد
  .91-11 ،مهد هرامش ،يمالسا يناریا رهش تاعلاطم همانلصف

 هیرشن ،يگدنز تیفیک یاه رگناشن ساسا رب رهم نکسم همانرب رد ينوکسم طیحم تیفیک شجنس ،2391 ،ناجرم ،رهم يتمعن ،اضر ،ناشوبخ ىیاضر
 .36-42 ،هفص

 تاعلاطم ،نادمه رهش رد رهم نکسم يتنوکس تیفیک زا نانکاس یدنمتیاضر نازیم شجنس ،6391 ،لیلخ ،شورس یزردوگ ،میرم ،ينامرهق ،انیم ،هنگنز
 .44-19 ،مشش لاس ،مودو تسیب هرامش ،راصح تفه يطیحم

 نکسم یدروم هعلاطم)یرهش طیحم تیفیک یاه صخاش شجنس ،2391 ،سابع ،این یدورد ،نسح ،ول هدنبادخ ،بوقعی ،هنگنز ،فراع ،يغالب قآ يهاش
 .11-42 ،مشش و متسیب هرامش ،متفه هرود ،کشخ قطانم يیایفارغج تاعلاطم ،(راوزبس رهش رهم

 ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،ينوکسم طیحم زا نانک اس یدنمتیاضر رب رثؤم یاهنیمز یاهریغتم و لماوع يسررب ،2391 ،ماهلا ،یراصح ،ارتیم ،نایروفغ
 .111-13 ،مهدجه هرامش

 .اضف :نارهت .لوا پاچ .برغ و ناریا براجت رد یرامعم یریگ لکش .1191 .روصنمدمحم ،يکمالف
 ،3311 – 1191 ناریا رصاعم هلاس تسیب هرود یرامعم یریگ لکش و شیادیپ ،اه هشیدنا ينوگرگد :لوا یولهپ هرود یرامعم ،9191 ،يفطصم ،ينایک

 .ناریا رصاعم خیرات تاعلاطم هسسوم :رشان ،لوا پاچ

 ناتسمز و زییاپ ،موس و مود هرامش ،گنهرف و یرامعم همانلصف ،نایدابق دیحو همجرت ،ينوکسم یاه طیحم يسانشناور ،1191 ،تربار ،دروفیگ

 رب دیکأت اب رهش زکرم ينوکسم طیحم تیفیک يبایزرا ،9391 ،اضردمحم ،یدمحم ناصقن ،يلعتارب ،روپکاخ ،دمحم ،يهوکش ازجا ،انون ،ينارگسم
 329-149 ،91هرامش ،رهش نامرآ همانلصف ،دهشم رهش ونهچ و روشرس هدودحم :يتاعلاطم دروم ،یرادیاپ

 12-24 ،مشش لاس ،مهد هرامش ،رهش تیوه ،رصاعم ىنوکسم طیحم تیفیک هب ىلیلحت ىدرکیور ،3191 ،اضرمالغ دیس ،يمالسا ،هیدهم ،ينیعم

 .یرامعم و یزاسرهش يتاقیقحت و يتاعلاطم زکرم :نارهت .ناریا رصاعم یرامعم زا یراثآ دقن .1191 .شقن رواشم نیسدنهم

 .16-22 ،19هرامش ،یرهش تاعلاطم يشهوژپ يملع همانلصف ،ينوکسم یاهعمتجم یریذپتایح رد رثوم يطیحم تیفیک ،ابیز ،يماس ،اسیرپ ،روپ مشاه
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