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  رفمظن نیسح
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 1یدمحم رونچ
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد
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 هدیکچ
 و تامدخ زا هعماج یرادروخرب حطس شیازفا یاهزاینشیپ نیرتیلصا زا یکی ینامرد یتشادهب تالیهست و تاناکما هنالداع عیزوت
 ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب حطس نییعت و دوجوم عضو تخانش رضاح شهوژپ فده .دشابیم تمالس یاهتبقارم
 یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور .دشابیم مورحم و هتفایهعسوت یاهناتسا ندش صخشم و تمالس صخاش زا یرادروخرب ظاحل هب
 ،روکیو یاهلدم اب هدش یروآعمج ناتسدرک ناتسا یرامآ یهمانلاس و نکسم و سوفن یرامشرس زا هک زاین دروم تاعالطا دشاب یم

SAW، و هدش درادناتسا زایتما ،سیسپات HDI  مه اب دراوم زا یضعب رد اهلدم جیاتن هکنیا هب هجوت اب ،دناهتفرگ رارق شجنس دروم 
 جیاتن .دش هدافتسا تسردناک لدم زا اهناتسرهش یهبتر و هعسوت حطس دروم رد عامجا هب ندیسر یارب هجیتن رد تشادن یناوخمه
 رد هناب ناتسرهش ،هتفایهعسوت و مود هبتر رد هورق و راجیب یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت و لوا هبتر رد جدننس ناتسرهش دهد یم ناشن

 مجنپ هبتر رد هردناوید و نارایماک یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و مراهچ هبتر رد دابآورس ناتسرهش ، هتفایهعسوت ًااتبسن و موس هبتر
-هعسوت و متفه هبتر رد نالگهد ناتسرهش تیاهن رد هعسوت لاح رد و مشش هبتر رد ناویرم و زقس یاهناتسرهش ،هعسوت لاح رد و
 .درادن دوجو رادانعم هطبار و یگتسبمه اهناتسرهش تمالس صخاش هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب نینچمه .دشابیم هتفاین

 
 تسردناک ،ناتسدرک ،تمالس صخاش ،ینیشنرهش خرن :یدیلک تاملک
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 همدقم
 00 زا شیب و (8WHO(65 :1997 دبای شیازفا رفن درایلیم 7/7 هب ،6060 لاس رد ناهج تیعمج دوشیم ینیبشیپ
 - اهرهش یعامتجا و یداصتقا یایازم رانک رد .(Morgan 78 :2003 ) دننک یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج دصرد
 ،دودحم یعیبط عبانم ،ینیشنرهش یگدنز یاههویش ،تیعمج نوزفازور دشر زا لصاح ءوس راثآ -اهرهشنالک هژیوب
 ،رقف و یراکیب ،اهتخاسریز و تامدخ ندوب یفاکان ،یطیحمتسیز یاهیگدولآ و اهبیرخت داعبا ندش رتهدرتسگ
 تایفیک و ناسنا تمالس هدننک دیدهت لماوع زا یعیسو هنیمز ... و یمسرریغ تنوکس ،یرهش هدوسرف یاهتفاب
 ناونع هب ،یتمالس هزورما .تسا هدرک مهارف - هعسوت لاح رد یاهروشک رد ًااتدمع - اهرهش رد ار نادنورهش یگدنز
-نآ ینوماریپ قطانم و گرزب یاهرهش هژیوب) هعسوت لاح رد یاهروشک یتنوکس یحاون رد ،یدج تارطاخم زا یکی
 هفلؤم تیروحم هدنهد ناشن ،یللملانیب یاهنامزاس یاهلیلحت (065 :3195 ،رادجات) تسا هتفای هژیو تیمها اه
 هب ندیسر یارب و  (065 :3195 ،رادجات) تسا رادیاپ هعسوت شجنس رد یساسا صخاش کی ناونع هب یتمالس
 رد .(39 :13395 ،ییازریم و نرتسن) دنراد هدهع هب ار یاهدنزرا شقن تمالس هب طوبرم یاهصخاش رادیاپ یهعسوت

 تامدخ نیمأت نودب و ملاس طیحم داجیا نودب و دش دهاوخن ققحم رادیاپ یهعسوت ،یرامیب عویش و دوجو تروص
 هک یتامدخ یاهشخب زا نینچمه .(19 :9395 ،یربکا) تفای دهاوخن موادت هعماج دارفا یتمالس ،ینامرد و یتشادهب
 شخب ،تفرگ رظن رد یناسنا یهعسوت صخاش ناونع هب ار نآ ناوتیم و دراد یتایح شقن ،هرمزور یگدنز رد
همانرب رد نآ یزیرهمانرب و عیزوت تیعضو یبایزرا هک تسا یتامدخ مهم یاهشخب ریز زا شخب نیا .تسا تمالس
 فالتخا رگنایب ،قطانم نیب رد نامرد و تشادهب رد یرباربان .(19 :9395 ،یربکا) تسا دیفم یاهقطنم و یرهش یزیر
 Fang).  دشاب یم اهروشک و قطانم ،اهاتسور ،اهرهش نیب رد ینامرد و یتشادهب تاناکما هعسوت نازیم رد اه توافت و

et al., 2010: 14)رتکچوک یتح و هعماج ینامرد یتشادهب یاهصخاش یلک دوبهب و تمالس حطس یاقترا مغریلع 
 هتفای شیازفا یللملانیب و یلم حوطس رد ،هتشذگ یاهههد یط یتشادهب یرباربان ،مورحم یاههورگ هزادنا ندش
 یاهرایعم زا یکی ناونع هب اهناسنا مسج و حور تمالس هک ییاجنآ زا (Anitua & Esnaola, 2000: 437). تسا
 هنیهب عیزوت و تامدخ نیا هب یسرتسد ای یرادروخرب نازیم ،دوشیم بوسحم قطانم و اهروشک یگتفایهعسوت مهم
 عیزوت .(19 :3195 ،ناراکمه و ییاوقت) تسا رادروخرب یدایز تیمها و شزرا زا هقطنم و روشک حطس رد اهنآ
 زا هعماج یرادروخرب حطس شیازفا یاهزاینشیپ نیرتیلصا زا یکی ینامرد یتشادهب تالیهست و تاناکما هنالداع
 ناهج رسارس رد هک یروط هب .(53 :0395 ،ناراکمه و روپرفنضغ) دشابیم تمالس یاهتبقارم و تامدخ
-) دنوشیم هتفرگ رظن رد یندم و یناسنا هعسوت مهم رایسب یاهصخاش ناونع هب نامرد و تشادهب یاهدرادناتسا

 ساسارب ییایفارغج فلتخم یحاون یدنبحطس یاهقطنم یزیرهمانرب یاهزاینشیپ زا .(15 :7395 ،ناراکمه و یرفعج
 تسا رگیدمه هب تبسن قطانم یگتفایهعسوت تیعضو ییاسانش تهج هعسوت فلتخم یاهصخاش زا یرادروخرب
-یم دوجوم عضو یبایزرا مزلتسم ،دنمزاین قطانم هب تامدخ هئارا تهج یزیر همانرب هنوگ ره و (91 :3395 ،یربکا)
 یرادروخرب رظن زا هتفاینهعسوت یاهناتسا زا یکی ناونع هب ناتسدرک ناتسا .(765 :6395 ،ولگبخیش و یبارض) دشاب



 010 ...صخاش تیعضو شجنس و یبایزرا

 عیزوت هک هعسوت یاهصخاش نیا زا یکی .تسا یدایز تانیابت و تافالتخا یاراد ؛هعسوت فلتخم یاهصخاش
 .(61 :1395 ،یمارهب) تسا ینامرد و یتشادهب صخاش ؛تسا نوگمهان تروص هب اهناتسرهش نیب رد نآ ییایفارغج
 تامدخ هئارا یفیک و یمک حطس یبایزرا یلصا یاهراکهار زا یکی ناونع هب یلیلحت و یمک یاهلدم یریگراک هب
 ،یدابآکلم یراتخم و ینیما) دوش یم بوسحم یاهقطنم یگتفای هعسوت نازیم یقیبطت ی هسیاقم و ینامرد – یتشادهب

 یاهلدم زا هدافتسا اب تمالس صخاش  رد ناتسدرک ناتسا ناتسرهش یگتفای هعسوت حطس شهوژپ نیا رد .(7 :0395
 :دهد خساپ ریز تایضرف هب ات تسا نیا لابند هب و هتفرگ رارق یسررب دروم یزیرهمانرب
  .دراد دوجو فالتخا تمالس صخاش ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش نیب دسریم رظن هب

 .دراد دوجو یگتسبمه اهناتسرهش تمالس صخاش هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب دسریم رظن هب

 ناتسا ناتسرهش هد یرامآ هعماج .تسا یلیلحت و یفیصوت نآ یسررب شور و یدربراک عون زا رضاح شهوژپ
 یروآ عمج ناتسدرک ناتسا یرامآ همانلاس و یا هناخباتک تاعلاطم ی هلیسو هب زاین دروم یاه هداد هک دشاب یم ناتسدرک
 و یناسنا یورین ،یکیزیف – یداهن هورگ هس رد) تمالس شخب رد ریغتم 60 دادعت صوصخ نیا رد .تسا هدیدرگ
 اب و هدش هدافتسا نوناش یپورتنآ لدم زا ،اهرایعم هب یهد نزو یارب هک (5 لودج) هدش یروآ عمج (ییاتسور تشادهب
 سپس دناهتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم HDI و هدش درادناتسا زایتما ،سیسپات ، SAW،روکیو یاه لدم زا هدافتسا
 .تسا هدش صخشم اهناتسرهش زا کی ره یهبتر و هعسوت حطس و تسا هدش ماغدا اهلدم جیاتن تسردناک لدم اب
 هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب هطبار یسررب یارب (نوسریپ یگتسبمه نومزآ) SPSS رازفامرن زا نینچمه
 .تسا هدش هدافتسا اهناتسرهش تمالس صخاش

 شهوژپ هدافتسا دروم یاهصخاش .1 لودج
 صخاش صخاش ریز

-X1 ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب هناخوراد دادعت،  -X2ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب هاگشیامزآ دادعت، -X3 66665 ره یازا هب یراگنوترپ دادعت 
 X6- ،یرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب یرهش یتشادهب زکارم دادعت - X5 ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 یازا هب شخبناوت زکارم دادعت - X4،ناتسرهش تیعمج رفن
 .راک نامز بسح رب ینامرد یتشادهب زکارم دادعت X7 - ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب تخت دادعت

 
 

 - یداهن
 یکیزیف

-X8 ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب یمومع کشزپ دادعت،  -X9 تیعمج رفن 66665 ره یازا هب لمع قاتا نیسنکت و نادراک دادعت،-X10  کشزپ دادعت 
 رفن 66665 ره یازا هب زروهب دادعت X12- ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب کشزپنادند دادعت - X11 ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب صصختم

 X15- ،تیعمج رفن 66665 ره یازا هب یربشوه نیسنکت و نادراک ،دادعت X14 - ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب زاسوراد دادعت - X13 ،ناتسرهش تیعمج
 .ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب راتسرپ دادعت- X17 ،تیعمج رفن 66665 ره یازا هب امام دادعت X16- ،ناتسرهش تیعمج رفن 66665 ره یازا هب رایهب دادعت

 
 
 
 

 یورین
 یناسنا

-X18 اتسور تیعمج رفن 66665 ره یازا هب ییاتسور یتشادهب زکارم دادعت،- X19  ییاتسور تیعمج رفن 66665 یازا هب تشادهب هناخ دادعت،- X20  یاهاتسور دادعت 
 .ییاتسور تیعمج رفن 66665 یازا هب تشادهب هناخ ششوپ تحت

 تشادهب
 ییاتسور

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لیبدرا ناتسا یاهناتسرهش ینامرد -یتشادهب یاهصخاش تیعضو لیلحت هب ،1395 لاس رد ناراکمه و ینادزی
 هبتر رد ینامرد – یتشادهب یقیفلت یاهصخاش تیعضو ظاحل زا لیبدرا ناتسرهش هک دهد یم ناشن جیاتن .دنتخادرپ
 و یبایزرا هب ،0395 ناراکمه و روپرفنضغ .دراد رارق رخآ هبتر رد زایتما نیرتمک بسک اب نیعرس ناتسرهش و تسخن
 یاهشور زا هدافتسا اب سراف ناتسا یاهناتسرهش ینامرد و یتشادهب تامدخ هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت
 یاهصخاش زا یدنمهرهب رظن زا یدایز فاکش و فالتخا هک هک دهدیم ناشن جیاتن دنتخادرپ هصخاش دنچ یبیکرت
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 لیلحت و شجنس هب ،7395 ناراکمه و یدمحم .دراد دوجو ناتسا یاهناتسرهش نیب نامرد و تشادهب یراتخاس
 جیاتن هب هجوت اب دنتخادرپ هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش رد ینامرد یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب رد یرباربان
 توافت هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش حطس رد یرادروخرب نازیم و نامرد و تشادهب تامدخ عیزوت رد دش صخشم
 تلادع رظنم زا ینامرد - یتشادهب تامدخ ییاضف عیزوت هب ،7395 ناراکمه و روپکین .دراد دوجو یرباربان و
 یاهصخاش یگدنکارپ بیرض رادقم هک دهدیم ناشن جیاتن دنتخادرپ ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش رد یعامتجا
-هعسوت رب یلیلحت ،1395 ناراکمه و ینازوب یمیهاربا .دنراد مه اب یدایز توافت ینامرد یتشادهب تامدخ ددعتم
 یانبم رب دنتخادرپ رادیاپ هعسوت درکیور اب ینامرد یتشادهب یاهصخاش رظن زا ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یگتفای
 رد ناجروالف و دابآفجن ،رهشینیمخ ،ناشاک ،ناهفصا یاهناتسرهش ینامرد یتشادهب هناگهدزیس یاهصخاش یسررب
 و ناقاهد ،ناگداچ ،کنابایب و روخ ،تشدنایم و نییوب یاهناتسرهش .دنراد رارق هعسوت مجنپ ات لوا یاههبتر
 نایم یاهناتسرهش وزج ناتسا یاهناتسرهش ریاس و یگتفایهعسوت متسیب ات مراهچ و تسیب یاههبتر رد راسناوخ
 و یتشادهب یاهصخاش ینامز - یناکم یریذپرییغت هب ،3395 ناراکمه و یروگود هدازنسح .دنتسه هعسوت
 رد دهدیم ناشن عومجم رد  جیاتن دنتخادرپ نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد یشزومآ
 شهاک اهصخاش یخرب رد یتح و هدشن هدهاشم یرادینعم تارییغت هرود هس یتشادهب و یشزومآ یاهصخاش
 درادناتسا زایتما ،سیسپات ،SAW ،روکیو) دایز یاهلدم زا هدافتسا هب هجوت اب رضاح شهوژپ رد  .تسا هداتفا قافتا

 و ناتسدرک ناتسا رد تمالس صخاش تیعضو شجنس و یبایزرا تهج (SPSS رازفامرن و تسردناک ، HDI،هدش
 .دشابیم تاقیقحت ریاس اب نآ توافت هلمج زا ،ینیشنرهش خرن اب نآ ةطبار یسررب
  یرظن ینابم
 .دنکیمن هراشا یناوتان ای یرامیب دوبن هب ًاافرص و تسا یعامتجا و یحور ،یمسج تمالس زا لماک یتلاح یتمالس
 و مدرم نیب یراکمه حطس نیرتالاب هب یگتسب هک ،تسا یرورض تینما و حلص هب یبایتسد یارب ناسنا تمالس
 زا یکی یتشادهب درادناتسا حطس نیرتالاب زا یرادروخرب ،WHO همانساسا قبط .(95 :0395 ،روپحلاص) دراد اهتلود
 یعامتجا تیعقوم ای یداصتقا تیعضو ،یسایس دیاقع ،بهذم ،داژن زا رظنفرص ،تسا یناسنا ره قوقح نیرتیساسا
 فلتخم طیارش اب عماوج تیعقوم و یهاگآ حطس ریثأت تحت نآ فیرعت و دراد یاهدرتسگ یانعم تمالس .تسا وا

 .دنکیم رییغت نامز تشذگ اب نآ یانعم و تسایوپ دنور کی یتمالس هک یلاح رد ،تسا یگنهرف و ییایفارغج
 دعب :تسا دعب هس یاراد لقادح یتمالس .(95 :0395 ،روپحلاص) تسا یرامیب مدع ،تمالس زا فیرعت نیرتیمیدق

 و یناور یرامیب دوجو مدع لماش هک یناور دعب .تسا ندب یاه مادنا بسانم درکلمع یانعم هب هک ،ینامسج
 نیا زا درف تیاضر و دارفا ریاس و هعماج اب درف بسانم هطبار رگنایب هک یعامتجا دعب و تسا طیحم اب یراگزاس
 .(8Hettler 8 302:2010 8Keith et al 1976) دنتسه طبترم مه اب ًاالماک یتمالس دعب هس ،لاح نیا اب .تسا طباور
-تیلاعف درکلمع رب نآ ریثأت نینچمه و تمالس و تشادهب تیمها نوزفا زور شیازفا لیلد هب هک تسا رکذ هب مزال 
 یعامتجا روما زا هلوقم نیا یور رب هتشذگ یاهههد رد یدایز رایسب تاعلاطم ،هعماج یداصتقا -یعامتجا یاه
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 اما هناگادج یهلوقم ود تروص هب دارفا تمالس یاقترا و نیمأت تاعلاطم نیا رد .تسا هتفریذپ سنا تروص عماوج
 .(Health Care) اهیرامیب زا تبقارم  ((Life Style یگدنز هویش دوبهب .5 :دناهدش هدید مه اب طبترم لماک روط هب
-تسایس لماش یلوا هک دراد رارق رظندم مهم دربهار ود هراومه ،الاب رد هدش دای فادها هب یبایتسد یارب کش نودب
 بلج یاهتسایس لماش یرگید و هعماج تمالس یاقترا و نیمأت تهج مدرم یزاسدنمناوت هب طوبرم یاه
 .(0  :6395 ،تسودرهپس) دشابیم هعماج یشخب نیب یاهیراکمه
  تمالس رب راذگریثأت لماوع
 یلک روط هب طیحم و تمالس نیب هطبار حیضوت یارب یفلتخم یلماعت و یفیصوت یاهلدم ،ریخا یاهلاس رد
 WHO تایبدا رد هدش رکذ یاهوگلا نیرتجیار زا یکی .تسا هدش داجیا (یداصتقا و یعامتجا ،یمسج ،یکیزیف)
-متسیس و ناسنا یکیژولویب طیارش ،یگدنز کبس ،یطیحم لماوع عون راهچ رد تمالس هدننکنییعت لماوع نیب طابترا
 ،دراذگیم ریثأت یتمالس رب هک دنکیم میسرت ار رگید هقبط راهچ یوگلا کی دهتیاو .تسا ینامرد و یتشادهب یاه
 لماوع لماش مود هیال .دنراد رارق رادومن زکرم رد دنتسه یتاذ و یکیتنژ فلتخم یاهیگژیو یاراد هک یدارفا
 یلماوع لماش زین مراهچ هیال .تسا دراوم ریاس و نکسم هلمج زا یراتخاس یاهروتکاف لماش موس هیال و یعامتجا
   دنوشیم لیکشت زکرم فارطا رد تیولوا بیترت هب راذگرثا یاههیال .دهدیم رارق ریثأت تحت ار هعماج لک هک تسا

.(Barton & tsourou, 2000: 8) 
 هعلاطم دروم یهدودحم
 ناتسا زا دعب عبرم رتمولیک 79530 تعسو اب ناتسدرک ناتسا یروشک تامیسقت و یعیبط تاصخشم ظاحل زا
 نیرتروانهپ عبرم رتمولیک 7911 اب راجیب ناتسرهش .دشابیم تعسو ظاحل زا ناتسا نیمهدزیس یبرغ ناجیابرذآ
 ،شخب 59 ،ناتسرهش 65 یاراد ناتسدرک ناتسا .دشابیم ناتسرهش نیرتکچوک رتمولیک 7165 اب دابآورس و ناتسرهش
 (یدابآ 950) دصرد 955 و هنکس یاراد ناتسا یاهیدابآ دصرد 11 /7 هک یدابآ 6315 و ناتسهد 01 و رهش 09
 11 و هجرد 19 نیب قارع کاخ ترواجم رد ناریا برغ رد جدننس رهش زکرم هب ناتسدرک ناتسا تسا هنکس زا یلاخ
 یقرش لوط هقیقد 15 و هجرد 11 ات هقیقد 19 و هجرد 11 و یلامش ضرع هقیقد 10 و هجرد 09 ات هقیقد 11 و هجرد
 ناتسا هب بونج زا ناجنز ناتسا زا یتمسق و یبرغ ناجیابرذآ ناتسا هب لامش زا دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا
 .دشاب یم زرم یاراد قارع روشک اب برغ زا و ناجنز ناتسا زا رگید یتمسق و نادمه ناتسا هب قرش زا هاشنامرک
 هنیرز و دارگیتناس هجرد9/15 اب جدننس هب طوبرم بیترت هب ،7395 لاس رد اوه یامد نیگنایم نیرتنییاپ و نیرتالاب
 نیرتمک و نیرتشیب بیترت هب رتمیلیم 1/101 اب راجیب و رتمیلیم 0/1015 اب ناویرم .دشابیم دارگیتناس هجرد 9/3 اب
 لکش) (ناتسدرک ناتسا 7395 یرامآ همانلاس) دناهتشاد ار یسانشاوه هاگتسیا یاراد طاقن نیب رد ار هنالاس یگدنراب

5). 
5 اب ربارب ناتسا تیعمج 1395 نابآ رد نکسم و سوفن یمومع یرامشرس نیرخآ ساسارب  هک هدوب رفن 556960

 هنالاس دشر طسوتم 6395 نابآ نکسم سوفن یمومع یرامشرس اب هسیاقم رد هک نز دصرد 9/31 و درم دصرد 7/61
 یرهش یاهراوناخ رد ددع نیا هک تسا 1/9 ناتسدرک ناتسا رد راوناخ دعب .تسا هدوب دصرد 01/5لداعم تیعمج
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 هلاس 30-10 ینس هورگ هب قلعتم 1395 لاس رد تیعمج نیرتشیب .تسا 1/9ییاتسور یاهراوناخ رد و 09/9
 نیا زا هک هتشاد دوجو ناتسا رد راوناخ 659571 دادعت 1395 لاس یرامشرس رد تسا هدوب (تیعمج دصرد5/55)
 ناتسا 7395 یرامآ همانلاس) دناهدوب نکاس ییاتسور طاقن رد دصرد 1/10و یرهش طاقن رد دصرد 0/57 دودح دادعت
 یاهلگنج تحاسم 7395 لاس رد ،یرادزیخآ و یعیبط عبانم لک هرادا طسوت هدش هئارا تاعالطا ساسارب ،(ناتسدرک
 ناتسا عتارم ششوپ دصرد 10 نازیم نیا زا هک تسا هدوب راتکه 6661515 عتارم و راتکه 107179 دودح ناتسا

 ینابایب یضارا دقاف ناتسدرک ناتسا هکنیا نمض تسا ریقف ششوپ اب دصرد 39 و طسوتم ششوپ دصد 09 ،بوخ
 زا ناتسا رد رتشیب و هلاس 65 تیعمج دصرد 91 راک یورین زا یریگرامآ حرط جیاتن ساسا رب 7395 لاس رد .تسا
 تسا هدوب دصرد1/15 و دصرد 7/67 بیترت هب نانز و نادرم یارب خرن نیا .دنوشیم بوسحم لاعف یداصتقا رظن
 هدوب دصرد 1/50 نانز و دصرد 5/95 نادرم یراکیب خرن هک هدوب دصرد0/15 یتیعمج هورگ نیا نایم رد یراکیب خرن
 3/30 و 1/09 بیترت هب ناتسا هلاس 15-30 و هلاس 15-10 لاعف تیعمج یراکیب خرن 7395 لاس رد نینچمه تسا
 یداصتقا هدمع یاهشخب رد لاغتشا مهس نیرتشیب دصرد 51 اب تامدخ شخب 7395 لاس رد تسا هدوب دصرد
 یاههبتر دصرد 9/10 و دصرد 1/10 اب تعنص و یزرواشک یاهشخب نآ زا دعب و هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا
 تالیصحت حطس اب یدارفا هب طوبرم دصرد 5/19 اب یراج لاس رد ناراکیب دصرد نیرتشیب دنتسه اراد ار موس و مود
 رفن رازه 61 زا شیب .دنراد رارق دصرد 3/00 اب لوا هطسوتم اب ییامنهار یلیصحت عطقم دارفا نآ زا دعب و هدوب یلاع
 .دنتسه نز دصرد 09 و درم نانآ دصرد 10 دودح هک ،دنتسه تمدخ هب لوغشم ناتسا یتلود تارادا رد

 
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ناتسدرک ناتسا ییایفارغج تیعقوم .1 لکش

 شهوژپ یاههتفای
 1735 لاس رد هک تسا نوناش یپورتنآ .تسا اه صخاش تیمها نازیم ای نزو نییعت یارب لومعم یاه شور زا یکی
 نزو نیرتشیب هک دهدیم ناشن (0) لودج جیاتن .(11-01 :3195 ،ییاطع) تسا هدش هئارا 5رویو و نوناش طسوت

                                                           
1-Shannon and Weaver 
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 دادعت صخاش هب طوبرم نیرتمک و (316/6) اب تشادهب هناخ دادعت و هاگشیامزآ دادعت یاهصخاش هب طوبرم
  .تسا هدوب (106/6) اب زاسوراد

 یپورتنآ شور ساسا رب اه صخاش نزو .2 لودج

 نزو صخاش نزو  صخاش
X1 016/ X11 616/ 
X2 316/ X12 016/ 
X3 116/ X13 106/ 
X4 616/ X14 916/ 
X5 016/ X15 016/ 
X6 716/ X16 116/ 
X7 196/ X17 616/ 
X8 116/ X18 116/ 
X9 916/ X19 316/ 

X10 116/ X20 916/ 
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-میمصت لئاسم یقفاوت یزیرهمانرب رب ینتبم شور نیا .دناهداد هئارا ار VIKOR شور 1135 لاس رد گنزت و کیووکیورپا
 ،هناب ،جدننس ،راجیب یاه ناتسرهش دهدیم ناشن شهوژپ رد لدم نیا جیاتن هک .(11 :3195 ،ییاطع) تسا هرایعم دنچ یریگ
 .(0)لکش و (9) لودج دنراد رارق مهد ات لوا یاههبتر رد بیترت هب دابآورس و نالگهد ،زقس ،ناویرم ،نارایماک ،هردناوید ،هورق
 زین رادنزو یطخ بیکرت شور مان اب هک شور نیا رد .تسا هدش هئارا 5نویو گناوه طسوت 5135 لاس رد SAWشور
 هدش سایقمیب میمصت سیرتام ،اهرایعم ینزو بیارض زا هدافتسا اب ،میمصت سیرتام ندرک سایقمیب زا سپ ،دوش یم هتخانش
 جیاتن هب هجوت اب .(11-01 :3195 ،ییاطع) دوشیم هبساحم هنیزگ ره زایتما ،سیرتام نیا هب هجوت اب و هدمآ تسد هب رادنزو
-هبتر رد بیترت هب ،نالگهد و دابآورس ،زقس ،ناویرم ،نارایماک ،هردناوید ،هناب ،راجیب ،هورق ،جدننس یاهناتسرهشSAW  لدم
 نیرتدربراکرپ زا یکی و هدش داهنشیپ گناوه و نوی طسوت سیسپات شور .(9) لکش و (9) لودج دنراد رارق مهد ات لوا یاه
 ار یسدیلقا هلصاف نیرتکیدزن هک تسا یاهنیزگ باختنا کینکت نیا یلصا فده .دشابیم هصخاش دنچ لئاسم لح یاهشور
 هب هجوت اب .(305 :0395 ،همشچهد یدمحم) دشاب هتشاد یفنم هنیزگ نیرتلآهدیا زا یسدیلقا هلصاف نیرترود و لآهدیا هنیزگ هب
 رد بیترت هب نالگهد و زقس ،دابآورس ،ناویرم ،هردناوید ،نارایماک ،هناب ،راجیب ،هورق ،جدننس یاهناتسرهش سیسپات لدم جیاتن
 6335 لاس رد راب نیلوا یارب  HDI یناسنا هعسوت یبیکرت صخاش .(1)لکش (9) لودج دنراد رارق مهد ات لوا یاههبتر
 و اینتمکح) دش هدرب راک هب یناسنا هعسوت ظاحل زا اهروشک یدنبهجرد یارب دحتم للم نامزاس نارمع همانرب طسوت
 زقس ،دابآورس ،ناویرم ،هردناوید ،نارایماک ،هناب ،هورق ،راجیب ،جدننس یاهناتسرهشHDI  لدم رد .(590-090 :6395،یوسوم
 نییعت یاهشور زا یکی درادناتسا زایتما لدم .(1)لکش (9) لودج دنراد رارق مهد ات لوا یاههبتر رد بیترت هب نالگهد و
 اینتمکح) دزاسیم راکشآ ار قطانم نایم توافت نازیم شور نیا .تسا نیمزرس هنهپ رد قطانم یدنبهبتر و یاهقطنم یرباربان
 ،هردناوید ،نارایماک ،هناب ،هورق ،راجیب ،جدننس یاهناتسرهش دهدیم ناشن جیاتن لدم نیا رد .(000 :6395،یوسوم و
 .(0)لکش (9) لودج دنراد رارق مهد ات لوا یاههبتر رد بیترت هب نالگهد و زقس ،دابآورس،ناویرم

 

                                                           
1. Opricovic & Tzeng 
2. Huang Vyvn  
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 هدش درادناتسا زایتما و  HDI ،سیسپات ،SAW ،روکیو یاهلدم هدافتسا اب اه ناتسرهش یدنبهبتر .9 لودج
 ناتسرهش روکیو هبتر SAW هبتر سیسپات هبتر HDI هبتر هدش درادناتسا زایتما هبتر

 هناب 311/6 9 661/6 1 061/6 1 539/6 1 -777/6 1

 راجیب 010/6 5 011/6 9 101/6 9 711/6 0 610/0 0

 زقس 171/6 1 091/6 1 119/6 3 959/6 3 -396/0 3

 جدننس 661/6 0 130/6 5 931/6 5 350/6 5 391/15 5

 دابآورس 703/6 65 /001 3 979/6 1 109/6 1 -131/1 1

 هورق 331/6 1 171/6 0 101/6 0 071/6 9 156/1 9

 نالگهد 771/6 3 639/6 65 909/6 65 500/6 65 -701/3 65

 نارایماک 030/6 0 711/6 0 139/6 1 779/6 1 -393/6 1

 ناویرم 007/6 7 371/6 7 179/6 7 009/6 7 -117/0 7

 هردناوید 170/6 1 131/6 1 719/6 0 179/6 0 -510/5 0

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا یلک عامجا کی هب ندیسر یارب اذل ،تشادن یناوخمه مه اب یدراوم رد اهلدم زا لصاح جیاتن هکنیا هب هجوت اب
 تسردناک لدم جیاتن .(165 :9395 ،ناراکمه و رفمظن) دش هدافتسا تسردناک شور ناونع تحت یماغدا کینکت کی
 و مود هبتر رد (7) اب هورق و راجیب یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت و لوا هبتر رد (3) اب جدننس ناتسرهش دهدیم ناشن
 ًااتبسن و مراهچ هبتر رد (5) اب دابآورس ناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و موس هبتر رد (9) اب هناب ناتسرهش ،هتفایهعسوت
 ناویرم و زقس یاهناتسرهش ،هعسوت لاح رد و مجنپ هبتر رد (-5) اب هردناوید و نارایماک یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت
 1 ) لوادج دشاب یم هتفاین هعسوت و متفه هبتر رد (-3) اب نالگهد ناتسرهش و هعسوت لاح رد و مشش هبتر رد (-1) اب
   .( 7) لکش و (1 و

 تسردناک لدم رد اه تخاب و اهدرب یاهسیاقم سیرتام .4 لودج
 ناتسرهش هناب راجیب زقس جدننس دابآورس هورق نالگهد نارایماک ناویرم هردناوید عمج

 هناب - -5 5 -5 5 -5 5 5 5 5 9

 راجیب 5 - 5 -5 5 5 5 5 5 5 7

 زقس -5 -5 - -5 5 -5 5 -5 -5 -5 -1

 جدننس 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 3

 دابآورس -5 -5 5 -5 - -5 5 5 5 5 5

 هورق 5 5 5 -5 5 - 5 5 5 5 7

 نالگهد -5 -5 -5 -5 -5 -5 - -5 -5 -5 -3

 نارایماک -5 -5 5 -5 -5 -5 5 - 5 5 5-

 ناویرم -5 -5 5 -5 -5 -5 5 -5 - -5 -1

 هردناوید -5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 - -5

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تسردناک لدم زا هدافتسا اب اه ناتسرهش هعسوت حطس نییعت و یدنبهبتر .5 لودج
 ناتسرهش نازیم هبتر هعسوت تیعضو دادعت دصرد

 جدننس 3 5 هتفایهعسوت  

 راجیب 7 0 هتفایهعسوت 9 6/69

 هورق 7 0 هتفایهعسوت  

 هناب 9 9 هتفایهعسوت ًااتبسن  

 دابآورس 5 1 هتفایهعسوت ًااتبسن 0 6/60

 نارایماک -5 1 هعسوت لاح رد  

 هردناوید -5 1 هعسوت لاح رد 1 6/61

 زقس -1 0 هعسوت لاح رد  

 ناویرم -1 0 هعسوت لاح رد  

 نالگهد -3 7 هتفاینهعسوت 5 6/65

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 :عبنم saw لدم ساسا رب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر .9لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای

 روکیو لدم ساسا رب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر .2لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  
 HDI لدم ساسا رب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر :(5)لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لدم ساسا رب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر :(4)لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم سیسپات

  
 ناتسدرک ناتسا رد هعسوت تیعضو :(7)لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لدم ساسا رب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر :(1)لکش

 8391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش درادناتسا زایتما
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 تسا هدش هدافتسا نوسریپ نومزآ زا تسردناک لدم رد هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب هطبار یسررب یارب
 تسردناک لدم رد هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب یرامآ ظاحل هب هک دهدیم ناشن نومزآ نیا هجیتن
 ییالاب ینیشنرهش خرن هک ییاهنامه تسردناک لدم رد هتفایهعسوت یاهناتسرهش ًااتدمع و درادن دوجو یگتسبمه
 .( 0 لودج) (یرادانعم حطس =019/6و یگتسبمه بیرض =559/6) دنتسین دنراد

 تسردناک لدم رد تمالس صخاش هعسوت تیعضو اب  ینیشن رهش نیب طابترا یسررب .1 لودج

 نوسریپ یگتسبمه هبساحم ینیشنرهش خرن تسردناک لدم رد هعسوت تیعضو حطس مجح

 ینیشنرهش خرن 5 559/6 019/6 65

 تسردناک لدم رد هعسوت تیعضو 559/6 5 019/6 65

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یملع یاهدرواتسد و یریگهجیتن
     یرادروـخرب حطـس شیازـفا یاـهزاین  شیـپ نیرـت یلـصا زا یکی ینامرد یتشادهب تالیهست و تاناکما هنالداع عیزوت

    هـب ناـمرد و تـشادهب یاهدرادناتسا ناهج رسارس رد هک یروط هب .دشابیم تمالس یاهتبقارم و تامدخ زا هعماج
   هـب یـلیلحت و یمک یاهلدم یریگراک هب .دنوشیم هتفرگ رظن رد یندم و یناسنا هعسوت مهم رایسب یاهصخاش ناونع
  یـقیبطت ی  هـسیاقم  و یناـمرد -   یتـشادهب تامدـخ هئارا یفیک و یمک حطس یبایزرا یلصا یاهراکهار زا یکی ناونع
   حطـس نیـیعت و      دوـجوم عـضو تخانـش رـضاح شهوژـپ فدـ ه  .دوـش  یـم بوسحم یاهقطنم یگتفای هعسوت نازیم
  یاـهن   اتـسا ندـش صخـشم و  تمالـس  صخاـش زا یرادروخرب ظاحل هب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب
   کـینکت زا دـشاب  یـم تواـفت  م روکذـم یاـهلدم رد اهناتسرهش هبتر هکنیا هب هجوت اب .دشابیم مورحم و هتفایهعسوت
 دهدیم ناشن جیاتن :دهدیم ناشن جیاتن هک دش هدافتسا اهلدم جیاتن ماغدا یارب تسردناک
-هعسوت و مود هبتر رد زایتما 7 اب هورق و راجیب یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت و لوا هبتر رد زایتما 3 اب جدننس ناتسرهش
 ًااتبسن و مراهچ هبتر رد زایتما 5 اب دابآورس ناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و موس هبتر رد زایتما 9 اب هناب ناتسرهش ،هتفای
 و زقس یاهناتسرهش ،هعسوت لاح رد و مجنپ هبتر رد زایتما -5 اب هردناوید و نارایماک یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت
-هعسوت و متفه هبتر رد زایتما -3 اب نالگهد ناتسرهش تیاهن رد هعسوت لاح رد و مشش هبتر رد زایتما -1 اب ناویرم
 دوجو فالتخا تمالس صخاش ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش نیب دسریم رظن هب هیضرف خساپ رد و دشابیم هتفاین
 ًااتبسن اهناتسرهش دصرد 60 ،هتفایهعسوت اهناتسرهش دصرد 69 دش صخشم تسردناک لدم جیاتن هب هجوت اب .دراد
 زا ناشن نیا هک دنتسه هتفاینهعسوت اهناتسرهش دصرد 65 و هعسوت لاح رد اهناتسرهش دصرد 61 ،هتفایهعسوت
 ددرگیم دییأت رظن دروم هیضرف روکذم جیاتن هب هجوت اب دراد تمالس صخاش رد اهناتسرهش نیب توافت

 اهناتسرهش تمالس صخاش هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب دسریم رظن هب - هیضرف هب خساپ رد نینچمه
 درادن دوجو یگتسبمه هعسوت تیعضو و ینیشنرهش خرن نیب دیدرگ صخشم جیاتن هب هجوت اب .دراد دوجو یگتسبمه
 تمالس صخاش ظاحل زا اهناتسرهش نایم رد فالتخا زا یکاح جیاتن  لک رد .ددرگیم در رظن دروم هیضرف هجیتن رد
  .دشابیم
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 ناونع هب جدننس ناتسرهش دهدیم ناشن تیعمج اب تمالس صخاش رد اهناتسرهش یرادروخرب نازیم هبتر یهسیاقم
 ظاحل زا راجیب تسا هتفرگ رارق لوا هبتر رد یرادروخرب نازیم ظاحل زا مه و یتیعمج ظاحل زا مه ناتسا زکرم
 هبتر رد هعسوت تیعضو ظاحل هب مه هورق .دراد رارق متفه هبتر رد تیعمج ظاحل زا یلو مود هبتر رد یرادروخرب
 تیعمج ظاحل زا و موس هبتر رد یرادروخرب ظاحل زا مه هناب .دراد رارق مجنپ هبتر رد مه تیعمج ظاحل زا و مود
 ینعی رخآ هبتر رد یتیعمج طاحل زا و راهچ هبتر رد هعسوت ظاحل زا دابآورس ناتسرهش .درادرارق مراهچ هبتر رد
 رد یرادروخرب تیعضو ظاحل زا نارایماک ناتسرهش .دراد رگید یاهناتسرهش هب تبسن ار تیعمج نازیم نیرتمک
 زا و مجنپ هبتر رد یرادروخرب ظاحل زا هردناوید نینچمه .دراد رارق مشش هبتر رد تیعمج ظاحل زا و  مجنپ هبتر
 موس هبتر رد یتیعمج و مشش هبتر رد یرادروخرب ظاحل زا ناویرم ناتسرهش .دراد رارق متشه هبتر رد تیعمج ظاحل
 زا نالگهد .دراد رارق مود هبتر رد تیعمج ظاحل زا یلو مشش هبتر رد یرادروخرب ظاحل زاق مه زقس .دراد رارق
 تفریم راظتنا هک روطنامه .تسا هتفرگ رارق مهن رد مه تیعمج ظاحل زا و متفه هبتر رد یرادروخرب ظاحل

 یضعب یرترب لیالد زا هتبلا دشابیم اراد ار یرادروخرب نازیم نیرتشیب ناتسا زکرم ناونع هب جدننس ناتسرهش
 یزاسهنارس یتقو هک تسا رتمک اهنآ تیعمج نوچ تیعمجرپ ناتسرهش هب تبسن مک تیعمج یاراد یاهناتسرهش
-هنارس یتقو دنتسه رتشیب تیعمج یاراد هک ییاهناتسرهش اما دنشاب هتشاد یرتهب تیعضو هک دوشیم تعاب دیدرگ
 هرمز رد روکذم یاهریغتم هب هجوت اب هک ییاهناتسرهش تسا نکمم هجیتن رد .تسا رتمک نآ هنارس ددرگیم یزاس
 تیفیک تسا نکمم هچ رگا .دنشاب هجاوم لکشم اب یمک ظاحل زا رتشیب ،دناهتفرگ رارق هعسوت لاح رد یاهناتسرهش
 تمالس صخاش ظاحل هب ناتسرهش کی ندوب رادروخرب لیلد نیمه هب  دشاب الاب اهناتسرهش نیا رد تمالس صخاش
 .دشابیمن ناتسرهش نآ رد تیفیک ندوب الاب یانعم هب

 یاهصخاش تیعضو لیلحت 1395 لاس رد ناراکمه و ینادزی ؛هلمج زا رگید یاهشهوژپ جیاتن اب شهوژپ نیا
 یاهصخاش ییاضف لیلحت و یبایزرا 0395 ناراکمه و روپرفنضغ ،لیبدرا ناتسا یاهناتسرهش ینامرد -یتشادهب
 یدمحم ،هصخاش دنچ یبیکرت یاهشور زا هدافتسا اب سراف ناتسا یاهناتسرهش ینامرد و یتشادهب تامدخ هعسوت
 ناتسا یاهناتسرهش رد ینامرد یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب رد یرباربان لیلحت و شجنس 7395 ناراکمه و
-ناتسرهش رد یعامتجا تلادع رظنم زا ینامرد -یتشادهب تامدخ ییاضف عیزوت 7395 ناراکمه و روپکین ،هاشنامرک
 زا ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت رب یلیلحت 1395 ناراکمه و ینازوب یمیهاربا و ناردنزام ناتسا یاه
 رتشیب هک تسا یاهدیدپ یریاربان دنهدیم ناشن هک تسا وسمه هعسوت درکیور اب ینامرد یتشادهب یاهصخاش رظن
 صخاش تیعضو دوبهب تهج رد ار ریز یاهراکهار ناوتیم شهوژپ جیاتن هب هجوت اب .دنتسه ریگرد نآ اب  قطانم
  و یزیرهمانرب تیولوا رد مورحم و هتفاینهعسوت یاهناتسرهش لوا هلحرم رد دوشیم داهنشیپ :داد ماجنا تمالس
  دروم هتفایهعسوت ًااتبسن یاهناتسا ییاضف هعسوت ًااتیاهن و هعسوت لاح رد یاهناتسا دعب هلحرم رد دنریگب رارق هعسوت
 .ددرگ رارق هجوت

 نالگهد و دابآورس یاهناتسرهش رد هناخوراد شیازفا -
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 دابآورس و نالگهد یاهناتسرهش رد یشخبناوت زکارم داجیا -

 ناتسا حطس رد ینامرد -یتشادهب تامدخ یفیک ءاقترا  -

-هعسوت رتمک یاه ناتسرهش رد صصختم یناسنا یورین و ناکشزپ ،یتشادهب زکارم ،ینامرد تاسسؤم دادعت شیازفا -
 مورحم و هتفای

 ناتسا یاه ناتسرهش رد ینامرد - یتشادهب تامدخ و تاناکما هنیهب عیزوت -

 عبانم
 هرامش ،مهدراهچ لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ - یملع همانلصف ،زاریش رهش رد تمالس یرباربان ییاضف لیلحت ،(9395) دومحم ،یربکا

 .79-11 صص ،91

 یشهوژپ - یملع همانلصف ،یمک یاهلدم زا هدافتسا اب نادمه ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت حوطس یبایزرا ،(3395) دومحم ،یربکا
 .91-01 صص ،0 هرامش ،مهد لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج

395) اضر ،یدابآکلم یراتخم و دوواد ،ینیما  لدم هلیسو هب یقرش ناجیابرذآ ناتسا ینامرد – یتشادهب یاه صخاش لیلحت ،(0
 .7-35 صص ،مجنپ هرامش ،مود لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،یددع یمونوسکات

 ناتسا یاهناتسرهش یگتفای هعسوت رب یلیلحت ،(1395) هیضر ،ییانتسد یردیح و اضر ،یدابآکلم یراتخم ؛یدهم ،ینازوب یمیهاربا
  ،ناتسدرک یکشزپ مولع هاگشناد /وکناز یکشزپ مولع هلجم ،رادیاپ هعسوت درکیور اب ینامرد یتشادهب یاهصخاش رظن زا ناهفصا
 .55-10 صص ،00 هرامش ،60 هرود

 شور زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش ینامرد و یتشادهب شخب یگتفایهعسوت نازیم رب یلیلحت ،(1395) هللا تمحر ،یمارهب
  .39-31 صص ،03 هرامش ،10 هرود (رهپس) ییایفارغج تاعالطا یشهوژپ - یملع همانلصف ،یطخ سیسپات

 ،تمالس تیریدم هلجم ،1195-1195 یاهلاس یط ناریا رد تمالس و دمآ رد یرباربان هطبار  ،(1195) رفغار نیسح و دمحم ،یناخاباب
  .3 -05 صص  ،79 هرامش ،05 هرود

 هرامش ،مهد لاس ،یعامتجا هافر ،ناریا یاهناتسرهش رد ینامرد و یتشادهب تامدخ شنکارپ ،(3195) دمحا ،یدنویهاش ؛دوعسم ،ییاوقت
 .99-31 صص ،39

 هیرشن ،یرهش یزیرهمانرب هاگدید زا دهشم رهشنالک رد تمالس هفلوم شجنس ،(3195) ربکایلع ،ییاوقت و یبتجم ،نایعیفر ؛دیحو ،رادجات
  .565-655 صص ،5 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم - ابیز یاهرنه

 هعلاطم نامرد و تشادهب یاهصخاش ساسا رب ییاضف یاهیرباربان لیلحت ،(7395) راشفا ،یمتاح و یلع ،یعامش ؛زوریف ،یرفعج
 .75-70 صص ،5 هرامش ،مهن لاس (یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ - یملع همانلصف ،(نارهت ناتسا یاهناتسرهش :یدروم

 .نیون ملع تراشتنا ،یاهیحان و یرهش یزیر همانرب رب دیکأت اب ایفارغج رد لدم دربراک ،(6395) فجنریم یوسوم و نسح ،اینتمکح
 ینامز - یناکم یریذپ رییغت  ،(3395) نیسح ،یرغصا و تعفر ،یرامهش ؛هقیدص هدیس ،رهمینسح ،هموصعم ،یروگود هدازنسح

-همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف ،نالیگ ناتسا برغ یلحاس هیحان فلتخم یاهشخب رد یشزومآ و یتشادهب یاهصخاش
 .559 -390  صص ،5 هرامش ،مهدزای لاس (یاهقطنم یزیر

 یریاشع ناکسا قطانم :یدروم هعلاطم یریاشع ناکسا ییاتسور قطانم رد تمالس یاهصخاش لیلحت و شجنس ،(1395) نیما ،یناقهد
  .13 -365 صص ،1 هرامش ،1 لاس ،ییاتسور یزیرهمانرب و شهوژپ هلجم ،(ناهفصا و سراف یاهناتسا

 .ناتسدرک ناتسا یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس یرامآ همانلاس

 ،(15) 0 هرامش ،تمالس تاعالطا تیریدم ،تمالس یاهصخاش هاگدید زا یگتفایهعسوت رب رثؤم لماوع ،(6395) دیمح ،تسودرهپس
 .5-1 صص
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 هلحم :یدروم هعلاطم طبترم یحارط لوصا هئارا و ملاس هلحم یفیک یاقترا رد یعامتجا هیامرس تارثا یسررب ،(0395) اراس ،روپحلاص
 .رنه هاگشناد ،یبیبح ارتیم رتکد امنهار ،یرهش یحارط دشرا یسانشراک هماننایاپ ،نارهت رد نسح هدازماما هلحم و رذیچ

 هیرشن ،نامرد و تشادهب تامدخ ةعسوت یاه صخاش ییاضف لیلحت ،(7195) اضردیمح ،بسن یناشخر و لامج ،یدمحم ؛رغصا ،یبارض
 .950-190 صص ،70 هرامش ،یعامتجا هافر

 ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع همانلصف ،ناریا یاه ناتسا تمالس هعسوت یاهصخاش یدنبحطس ،(6395) انعر ،ولگب خیش و رغصا ،یبارض
 .765 -105 صص ،01هرامش ،مهدزای لاس

 .لوا پاچ ،دورهاش یتعنص هاگشناد ،دورهاش ،هرایعم دنچ یریگمیمصت ،(3195) دمحم ،ییاطع

 و یتشادهب تامدخ هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت و یبایزرا ،(0395) سینا ،یلوفزداکاک و نیما ،یلوفزداکاک ؛نیسح ،روپرفنضغ
 - یملع همانلصف ،SAW) ، VIKOR ،(TOPSISهصخاش دنچ یبیکرت یاهشور زا هدافتسا اب سراف ناتسا یاهناتسرهش ینامرد
 .53 -655 صص ،0 هرامش ،متفه لاس (یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ

 .www.amar.org.ir)) ناریا رامآ زکرم
 رد ینامرد یتشادهب تامدخ زا یرادروخرب رد یرباربان لیلحت و شجنس ،(7395) دجما ،تیاده و رونچ ،یدمحم ؛یدعس ،یدمحم

  .70-11 صص ،05 یپایپ ،1 هرامش ،موس لاس ،یدبلاک هعسوت یزیرهمانرب یشهوژپ یملع هیرشن ،هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش

 هناگتشه قطانم رد ملاس رهش یاهصخاش شجنس و جارختسا ،(0395) یدهم ،هدازیلع و اضریلع ،نایزیورپ ،یفطصم ،همشچهد یدمحم
 .505-175 صص ،مهن و تسیب هرامش ،متشه لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهوژپ هیرشن ،زاوهارهش

 ینامرد - یتشادهب یاهصخاش زا ناتسزوخ ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب نازیم شجنس ،(0395 ) هنمآ ،یشخب یلع و نیسح ،رفمظن 
 .53 165 صص ،مهن هرامش ،موس لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،ماغدا کینکت زا هدافتسا اب

 - یتشادهب تامدخ ییاضف عیزوت ،(7395) همطاف ،یلشنرابت یلقهلا و یضترم ،هدازاضر ؛یضترم ،ییاجزوریف رابت یلع رهم ؛رماع ،روپکین
-هقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ -یملع همانلصف ،(ناردنزام ناتسا یاهناتسرهش :یدروم هنومن یعامتجا تلادع رظنم زا ینامرد
 .115-115 صص ،1 هرامش ،متشه لاس (یا

 یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب فادها ققحت روظنم هب یتمالس رب رثوم لماوع یمک لیلحت ،(1395) هلاتیانع ،ییازریم و نیهم ،نرتسن
 .39-50 صص ،69 هرامش ،طیحم شیامآ همانلصف ،ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش :یدروم یهعلاطم

 ینامرد -یتشادهب یاهصخاش تیعضو لیلحت ،(1395)روصنم ،روپیفطصم و نیسح ،یجرگهد شاتناضمر ؛نسح دمحم ،ینادزی
 .710 -730 صص ،مجنپ هرامش ،متفه لاس ،تشادهب و تمالس هلجم ،لیبدرا ناتسا یاه ناتسرهش

 .نارهت ،یرهش یزیرهمانرب و شزادرپ تکرش ،ارگناسنا یزاسرهش یوس هب ،(1195) ریما ،یدمحارای
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