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 هدیکچ
      و  ولاخد دونمزاین ،دون قاو اهرهوش یناویم ی اوه ه ویال     اوی یزوکرم هتوسه رد رتوشیب هک یرهش ناماسبان و مدرعرف ،هنهک  فاب
  یوکی (CDS) یرهش ه عرت یژتارتعا درکیور اب یرهش مدرعرف  فاب ءایحا و یهدناماع اتعار نیا رد هک دنتسه یهدناماع
  یاتوعار رد (CDS  ) یرهوش ه وعرت یژتارتعا هئارا شهوژی فده .درش یم برسحم یزیر همانرب رما رد  هم  ایرورض زا
 رد . دوشاب ی وم هلحم 3 لماش و راتکه 855 ه لاطم دررم مدودحم   عو . عا زارها رهش یزکرم شطب مدرعرف  فاب ءایحا
   اوب هتوسب ی اوه  همانوشعری  بولاق رد قیقحت شور .دنا مدش صطشم (CDS) یرهش ه عرت  هج رد صخاش 58،شهوژی نیا
  رد یرهوش ناصصطتم و نادنورهش مورگ ود یارب همانشعری نمض رد ،هتفرگ  ررص یا هبتر یا هنیزگ دنچ و یمعا سایقم
   لویمکت قویر  زا  اوه  صخاوش   اوعال ا .دیدرگ نیی ت هنرمن  جح نارکرک لرمرف زا مدافتعا اب و یحار   یرکیل فی  4
  یرویگ هنرمن شور ساعا رب یرهش ناصصطتم زا همانشعری 451 و ینرکسم یاهدحاو نکاع یاهرارناخ زا همانشعری 435
      جیاوتن هوک  وعا مدوش ماوجنا  اعال ا لیلحت و هیزجت AMOSE و SPSS یاهرازفا مرن زا مدافتعا اب سپع ،مدرب یفداصت
8  ندروب یگدنز لباق صخاش نیگنایم هک دهد یم ناشن شهوژی  ،33.8      یرهوش بروخ یویاورمکح صخاوش نیگناویم و .33
  یژتارتوعا یاه صخاش هجیتن رد . عا 54.8 زین ندرب یتباقر صخاش نیگنایم  یاهن رد و 83.8 یرادکناب صخاش نیگنایم
 .دشاب یمن رادررخرب یبعانم ماگیاج زا زارها رهش یزکرم شطب رد یرهش ه عرت

 
 AMOSE، CDS ،زاوها رهش ،هدوسرف تفاب :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                               
 .تسا یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا -6
 Rahnama@um.ac.ir (لوئسم هدنسیون) امنار میحر دمحم -7
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 همدقم
 اب رصنع اادص زین نونکا و دنا هدوب اارهش ینوکسم یاا هلحم نیرتهب و نیرت مهم یراگزور ،اارهش یمیدق یاا شخب
    زا و یگدودسرف بدجوم مدهم قافتا دنچ نکیل .(666 :1396،دمحا روپ و یعامش) .دراد دوجو اهنآ رد یرهش شزرا
   و نددنادرگزاب لوئدس رد .(176 :،2396   هقیفدش ،یرظادن) .تسا هدش اارهش یمیدق شخب رد یرهش تفاب نداتفا راک
     تدیقفوم هژوردپ ندیا هدک دش هقطنم یداصتقا و یطیحم تسیز طیارش دوبهب ثعاب عقاو رد یخیرات شخب کی ءایحا
        ،بدسانم ییادنب ردیز تادسیسات ناددقف ،تدفاب نورد هدب یسرتسد مدع .(Heeji Lim a,2013: 192) .تسا هدوب زیمآ
   بیدسآ ،تدیمورحم و رقف ،تغارف تاقوا نارذگ تاناکما دوبمک ،یگدولآ مجح ندرب ناب و یطیحم تسیز تالکشم
     .تدسا یمیددق تدفاب تالدضعم زا (   تدیعمج ینادب مکاردت) دایز تیعمج ،تامدخ مک هنارس ،هلزلز ربارب رد یریذپ
        هیامردس زدین و هتدشادن ار یدودخ هدب دودخ یزادسون ناکما اهنآ نینکاس رقف لیلد هب اا تفاب نیا .(7 :0396،بیلدنع)
  یرهدش یایحا ،اذل .(21 :1396 ،ینیکشم و دمحا روپ ،یبیبح) .دنرادن ار نآ رد یراذگ هیامرس یارب یا هزیگنا ناراذگ
- یدکیزیف -  یدادصتقا راددیاپ دوبهب و یرهش تالکشم لح هب رجنم هک تسا یمادقا و هاگدید تسا هچراپکی و عماج
   هدب ،اارودشک زا یضعب نینچما .(chris couch,2011:4) دراد لابند هب ار یا هقطنم یطیحم تسیر طیارش و یعامتجا
    مدهم یردیگ میمدصت دنیارف رد تسا نکمم هک یلئاسم لح یارب لماع نیرتمهم ناونع هب نادنورهش تکراشم تیماا
 داجیا ثعاب یرهش یدرکلمع و ییایفارغج لقث زکرم رد یریگ رارق ..(Yung et al, 2011;2) دننک یمن یهجوت دنتسا
   و یزدکرم قطادنم رد  ،وردنیا زا .(62 :1396 ،یدبیبح)    .ددیدرگ یدتیعمج مکاردت و یدبلاک هعسوت نیب دیدش یگتسبما
   لدباقم رد قطادنم نیا هناتخسرس تمواقم اب هکلب ،هتفاین ققحت ددجت هب تنس زا راذگ اهنت هن ،اارهش یمیدق یاا هلحم
    یرهدش یادیحا ،اذدل .(336 :3396  ،یدفطل) .تدسا هتفرگن تروص زین یتمرم و یزاسهب هنوگ چیا ًاالمع ،ددجت رااظم
- یدکیزیف -  یدادصتقا راددیاپ دوبهب و یرهش تالکشم لح هب رجنم هک تسا یمادقا و هاگدید تسا هچراپکی و عماج
 ی ادا  تدفاب رد هلخادم ترورض .(chris couch,2011:4) دراد لابند هب ار یا هقطنم یطیحم تسیز طیارش و یعامتجا
     تدفاب ،ردظن درودم هدوددحم .(277 :6396،یعامش) .تسا یعطق یرما اهنآ رد یگدنز تیفیک ءاقترا روظنم هب هدوسرف
  یدتیعمج  و ینامتخادس دحاو 93726 لماش و راتکا 729 شخب نیا تحاسم تسا زاواا رهش یزکرم شخب هدوسرف
   یدلو .دراد رهدش زا تمسق نیا رد رازاب هژیوب و رهش داصتقا ییایوپ رد ار شقن نیرت مهم .دشاب یم رفن 30931 رب غلاب
      و یگدودسرف لادح رد زور هدب زور یرادجت زدکارم و ینوکسم تالحم رهش زا شخب نیا یداصتقا ییایوپ مغر یلع
   تدفاب ءادیحا رد (CDS) یرهش هعسوت یژتارتسا یاا  خاش نیودت و ییاسانش ،قیقحت یلصا فدا .دنشاب یم لاوز
 .دشاب یم زاواا رهش یزکرم شخب هدوسرف
 رد  ددناوت ی دم هک تسا یا همانرب (CDS) یرهش هعسوت درباار هک تفگ ناوت یم قیقحت ترورض و تیماا اب هطبار رد
   ،ناردیا رد دودجوم ی ادا همانرب رگید فرط زا .دنک یرای ار ام نآ یارجا و یریگ میمصت ماجنا رد ،،اسح دنیآرف نیا
  ادا نآ نیودت رد و هدوب یتنس و اتسیا ،یدبلاک رتشیب نوچ ،دنتسا حرطم یلیضفت و عماج یاا حرط هیهت بلاغ رد هک
   ردیغ لدمع رد نوچ و دنتسین اارهش یلعف یاازاین یوگخساپ ،تسا هدشن ظاحل یتیریدم و یداصتقا ،یعامتجا داعبا
   رد هددش یدنیب شیپ فاداا ققحت نازیم !ًاالمع ،دنرادن ینادنچ یارجا تیلباق تیاهن رد و تدم یننوط ،فاطعنا لباق
     ینامزادس تالیکدشت لمادش یبادیزرا و یحارط ،CDS یلصا رصانع اما .(326 :6396 ،امنار) تسا زیچات رایسب اا نآ



 331 ...یرهش هعسوت یژتارتسا درکیور

     و تددم ددنلب زاددنا مدشچ میظنت لماش یژتارتسا و زادنا مشچ ،(دوجوم عضو) رهش تیعضو یبایزرا و دنیآرف یارب
    زا نآ حیحدص یاردجا لردتنک و CDS   ددنیآرف ندردک هنیداهن ،همانرب یارجا لماش ،تراظن و ءارجا ،اا یژتارتسا نییعت
     هدک یدمهم یاادرواتدسد ظادحل هب CDS درکیور نینچما .(WorldBank,20088:45) بسانم یااراک و زاس قیرط
 لابقتسا دروم ،دروآ راب هب اادنیآرف یزاس فافش و ااداهن هب ییوگخساپ ،یرهش تیریدم ماظن حالصا رظن زا دناوت یم
    ،یردظن ددید زا .یدملع و یرظن :دشاب یم تیماا یاراد تهج ود زا دوخ هبون هب ما شاوژپ نیا .تسا هدیدرگ عقاو
  ددنک یم ادیپ تسد یقیاقح هب دوخ ما نآ یپ رد و تسا یرورض و مزن نارگید یارب ییوس زا و  خش دوخ یارب
       دودش هدوزدفا رگدشاوژپ تادمولعم هدنماد ردب هک تسا نیا رب یعس یملع رظن زا .داد یم یااگآ زین ار نارگید ما و
    ار یرهدش هدودسرف تدفاب یایحا رد دوجوم تالضعم و تالکشم دناوت یم ققحم قیقحت جیاتن زا هدافتسا اب نینچما
    هعدسوت هدب هدجوت اب و دراد هک یکیژتارتسا تیعقوم تلع هب زاواا رهش .دشاب تالضعم نیا لح رد یعس و ییاسانش
       هعدسوت دردباار حردط ،زاوداا رهدش صادخ تیعقوم نینچما و یرهش یتنس یاا حرط یراتخاس یاا فعض و رهش
   یژتارتدسا فادداا بلاق رد رهش یزکرم شخب هدوسرف تفاب ءایحا و هعسوت یاتسار رد زاواا رهش هب دناوت یم یرهش
   یرهدش هعدسوت یژتارتسا یاادرباار و اا تسایس ،فاداا بوچراهچ رد یتسیاب ،ورنیا زا دیامن کمک یرهش هعسوت
(CDS) یداهندشیپ یاداراکاار هئارا نینچماو هدش رکذ تالکشم و لئاسم لح رد شاوژپ یملع شزرا دنوش هیهت   
  ادا نآ    ندودمن هتدسجرب ددصرد هلاسر نیا نیاربانب داد یم ناشن ار قیقحت ترورض و تیماا ،اذل .تسا هنیمز نیا رد
  یرهدش هعسوت درباار حرط یاا  خاش ظاحل هب زاواا رهش یمیدق شخب ایآ هک تسا نیا قیقحت یلصا هلئسم .تسا
 ؟درب یم رس هب یبوخ هاگیاج رد (ندوب یگدنز لباق و ندوب یتباقر ،ندوب یکناب ،یرهش بوخ تیمکاح)
 هنیشیپ
     .تدسا هددش یزادسزاب نرددم تروص هب یرهش یاااضف تدم یننوط هرود کی یط ،اکازوا رهش یزکرم شخب رد 
(Kana,2012:3). ددیدجت یاردب یدردباار یدلیلحت شور کی ناونع تحت یا هلاقم رد ،1227 لاس رد یلتارود یاقآ     
  دداد ی دم       نادشن قدیقحت جیادتن .ددنداد مادجنا ،ردبق امش ،ایزوکین رهش یدروم هعلاطم ،اارهش یخیرات قطانم تایح
      زا یرایدسب و دردک هدجوت ادهنآ یدگنارف ثاریم اب اهنت یتسیابن هک دنتسا صاخ یاا ناکم اارهش یخیرات یاا شخب
 نی اربادنب .تسا هدشن ماجناایحا هب طوبرم تامادقا هک دنچ را دنتسا دوخ یتنس تفاب نداد تسد زا رطخ رد اا هلحم
     تدصرف و ددیدهت ،فعدض و تودق طاقن ییاسانش هب swot شور زا هدافتسا اب هلاقم نیا رد یخیرات تفاب ظفح یارب
    ناودنع هدب ودلج هب ور یژتارتسا ،لیلحت جیاتن هب هجوت اب .دنا هتخادرپ اا یژتارتسا لیلحت و هیزجت هب سپس و هتخادرپ
 .  تدسا هدعلاطم دروم هدودحم رهش یزکرم شخب رد تایح دیدجت و تظافح تهج رد کیژتارتسا نیرتمهم زا یکی

(Doratli,2004: 1) و یخیرادت ی ادا  تدفاب   یکچرادپکی ناودنع تحت یا هلاقم رد ،7627 لاس رد سنیوس تیرک یاقآ  
 ثاریم یتسیاب رهش یمیدق یاا شخب رد هلخادم ماگنارد هک داد یم ناشن جیاتن .دنداد ماجنا ،دیدج رهش کی هعسوت
  یرهدش قطانم هعسوت یارب یلیسناتپ ناونع هب یلماوع نیا نینچما و دنوش ظفح هقطنم یخیرات یاا شخب و یگنارف
  یادهتفاب  یزادس  ودن و ء ایحا دروم رد هک ییاهباتک هلمج زا .(Grete Swensen .(380 :2012,.تفرگ رظن رد یتسیاب
  قطادنم  یزدیر  هدمانرب ،میحر دمحم ،امنار :درک هراشا ریز یاهباتک هب ناوت یم تسا هدیدرگ فیلأت یرهش هدوسرف
  عاودنا  ،یزدیر  هدمانرب هب طوبرم میاافم هب باتک نیا رد ؛3396 ،لوا پاچ ،دهشم یسودرف هاگشناد اارهش یزکرم



 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

  هادگیاج  نیدیبت  ،اارهدش  یزدکرم  هدوددحم نییعت یاا کینکت ،اارهش یزکرم قطانم ،یرهش یزیر همانرب یااوگلا
  تلادصا  یرودئت) یرهش زکارم یایحا هب طوبرم تایرظن و اا یروئت ،اارهش یزکرم هدودحم رد یثاریم یاا شزرا
  یاارودشک و  ادپورا  ،ادکیرمآ) ناهج رد یرهش زکارم یاا تفاب یایحا هقباس نینچما .تسا هدش نایب (...و یشخب
 فی لأدت یرهش هدوسرف یاهتفاب ءایحا دروم رد ییاا همان نایاپ ،نیا رب هوالع .تسا هدش حیرشت ناریا و (موس ناهج
  هرادشا امنهر میحر دمحم رتکد  هتدشون (یرهش هعسوت و میدق تفاب ءایحا» هب ناوت یم اا نآ هلمج زا تسا هدیدرگ
  و نآ ددنیارف ،یتنوکس طیحم تیفیک دوبهب ،یشخب تلاصا یروئت رب ینتبم هک قیقحت یرظن ینابم هعلاطم هب هک تشاد
      و یودق طادبترا رگیادمن اداریغتم طدباور لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن .دیدرگ حیرشت یشخب تلاصا لماکت لحارم
   یربرادک یدسررب زا     لدصاح جیادتن .تدسا یرادا و یمادظتنا و یدرگناهج و ییاریذپ ،یراجت یربراک نیب یراد ینعم
  ادب . ددشاب ی دم ربارب 06/7 هلحم حطس هب تاقبط رد یضارا یربراک لک تحاسم هک تسا تیعقاو نیا رگنایامن یضارا
   هوقلادب یادضف %39 طسوتم روط هب و %61 اضف لاغشا یلعف حطس (طسوتم) یعافترا مکارت درادناتسا حوطس هب هجوت
 زا  ،دردک هراشا تسا هدیدرگ فیلأت یرهش هدوسرف یاهتفاب دروم رد زین یتناقم هب ناوت یم .دراد دوجو هعسوت یارب
  هانومن) یرهش میدق یاهتفاب ء ایحا دنیآ رف رد یشخب تلاصا یروئت یبایزرا و یفرعم» هب ناوت یم اا نآ هلمج

  رودشرس  هدلحم  تایدصوصخ  یدسررب  ادب هک تشاد هراشا امنهر میحر دمحم رتکد هتشون «(دهشم روشرس هلحم
 نآ  یاردب ار « نادب  هدب نییاپ یشخب تلاصا» یوگلا ،هلحم یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا تخاس هب هجوت اب و دهشم
 .دشاب یم «ناشدوخ هب کمک یارب مدرم هب کمک» نآ یلصا فدا هک داد یم داهنشیپ
 یرظن ینابم

     یگدودسرف لدیلد هدب هدک دوش یم قالطا اارهش ینوناق هدودحم زا ییاا هصرع هب یرهش هدوسرف تفاب :هدوسرف تفاب
 زا و هدوب ریذپ بیسآ یرهش یاهتخاسریز و تامدخ ،تاسیسأت ،هراوس یسرتسد زا بسانم یرادروخرب مدع ،یدبلاک
  و یگدودسرف و ل دیزنت .(69 و 29 :1396   ؛ددمحاروپ ،یردتنالک) دنرادروخرب یلزان یداصتقا و یطیحم ،یناکم شزرا
 ،امنار) تسا بانتجا لباق ریغ و یعیبط یا هدیدپ (کالهتسا) یکیزیف ظاحل هب ینامتخاس یاادحاو و ااانب رمع نایاپ
        ادب هدک یرهدش قطادنم دودبهب رودظنم هدب یا  هددننک  هدلخادم لمع را هب ءایحا رت عیسو یانعم رد .(3396:میحر دمحم
 :Magalha˜ es,2015) دشاب یم لداعم ًاابیرقت یرهش سناسنر ای ،یرهش تایح دیدجت ،یرهش یزاسون نوچ ییاا هژاو

 هبون هب راک نیا -هلکسا هعسوت و رهش زکارم ًاالثم -تسا یرهش یاااضف ددجم هعسوت هب طوبرم یرهش یایحا .(919
  ادب  ددناوت ی دم ءایحا نینچ .دراد یگتسب اارهش یتباقر تیعقوم شیازفا فدا هب هدرتسگ روطب هب هک تسا یقطنم دوخ
     رد ،لادح ندیا ادب .تدسا هلحم و نکسم تیفیک رد اا یرباربان تماخو ،نآ هجیتن هک ،دشاب طبترم یزاسون یاادنیآرف
 .((Paddison,2015: 219 دبای یم شیازفا یلمع روطب یزاسزاب نینچ نیا
  هدشیدنا رب ینتبم ایوپ یدنیآرف رد و دیآ یم باسح هب کیژتارتسا یزیر همانرب کی :(CDS) یرهش هعسوت یژتارتسا
      زا تددم ددنلب زاددنا مدشچ هدیهت دنیارف یرهش هعسوت یژتارتسا .(37:1396 ،راکلگ) دوش یم ارجا و هیهت کیژتارتسا
  اارهدش یطیحم تسیز لئاسم و رقف شااک و لاغتشا ،یتباقر یاا هنیمز رب رتشیب یزیر همانرب نیا .دشاب یم رهش هدنیآ
    یدسارکومد دادجیا هدب کمک یارب و یدرباار تیاام اب یرهش هعسوت یژتارتسا .(7:2396،اارهش هیداحتا) .دراد دیکات
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  و رادرادک)   .ددیدرگ داهندشیپ 3336  لادس رد 6      اارهدش فالتدئا نامزادس طدسوت یگددنز عدضو دوبهب و یریگ میمصت
 ی ادا  تکرادشم شیازفا ،ییادز زکرمت ،یرهش رقف شااک نوچ یفاداا ،اسا رب ،ریخا هاد رد .(336 :3396،ناراکما
    فالتدئا نامزادس یردیگ لکش اب ،دنا هتکلک رهش رد 3336 لاس رد ،یرهش یتنوکس طیارش دوبهب و نادنورهش یعقاو
   .تدفرگ لکدش – (HABITAT ) ددحتم للم نامزاس یرشب ناکسا زکرم یراکما اب و یناهج کناب رظن ریز -اارهش
   هدک تدسا تیعقاو نیا یایوگ Eiweida 2002 و Webester 2002، Harris 2002 نوچ یربتعم تاقیقحت رب یرورم

CDS حردط .(2 :3396    ،میدحر ،هدنایچ یرددیح)     .دراد مودس نادهج یاارهدش رد یبودخ رایسب یشخب رثا و ییاراک  
       زا هدک دندسرب قدفاوت ندیا هدب رگیددکی اب یرهش ننوئسم و مدرم ات دنک یم ماارف ار یرتسب ،یرهش هعسوت یژارتسا
  و رادرادک) د دیامن ی دم        خدشم فددا ندیا هدب ندیدسر تدهج رد ار کی را شقن سپس و دنااوخ یم هچ ناشرهش
  اارهدش فالتئا نامزاس و یناهج کناب هلیسو هب یرهش هعسوت یژتارتسا درباار یارجا هجدوب .(236 :3396،ناراکما
      لادس رد فالتدئا نامزادس یراردقرب زا سدپ .دش هدایپ نیپیلیف و نیچ ،دنلیات ،یزنودنا رد همانرب نیا و .دوش یم نیمأت
 ، ادا  تدصرف  یور زدکرمت و رییغت CDS فاداا یتباقر طیحم کی رد یداصتقا یاا تیعقاو هب نداد خساپ یارب 3336
   تیریددم هدب یبای تدسد .(.9 :7396   ،،هاودخ ینیدسح) .تسا فاطعنا لباق یژتارنتسا کی بیوصت و رهش یایوپ دشر
  دندشاب ی دم CDS      فادداا زا نآ مواددت و ردقف شاادک تدیاهن رد و هدنیازف لاغتشا ،یداصتقا دشر ،هتفای دوبهب یرهش
(Cities Alliance,2004,58). نادینب یدلک لصا راهچ ،اسا رب ،اارهش هعسوت یرادیاپ یارب ،یرهش هعسوت یژتارتسا   
     یرهدش بودخ تدیمکاح و تیریددم و یریذپ کناب ،یریذپ تباقر ،یگدنز تیلباق :زا دنترابع هک تسا هدش یراذگ
 -(Livable)    دنتدسا یگددنز لدباق :هک دناد یم ییاارهش ار رادیاپ یاارهش یناهج کناب .(3 :3396 ،فسوی ،یفرشا)
 well managed and)  دنودش یم هرادا و تیریدم بوخ -(Bankable) دنتسا یکناب -(Competitive) دنتسا یتباقر

well governed). 
 یسانش شور
       نیدیعت یاردب اذدل .تدسا هددش دروآردب راوناخ رفن 67306 دادعت ،2396 لاس رامشرس قبط رب زاواا رهش زکرم شخب
 %03   راد یدنعم حطدس و +_02/2    رادیعم یادطخ ضردف اب نارکوک لومرف یناب تقد هب هجوت اب و یریگ هنومن مجح
   هماندشسرپ قدیرط زا هدش یروآ عمج یاا هداددنا هدش باختنا ینوکسم یاادحاو زا رفن 029 ربارب هدمآ تسدب هنومن
 .      ددیدرگ عدیزوت هدطوبرم نادسانشراک نیدب رد هماندشسرپ 026  .مدیا هتخادرپ اا هداد زیلانآ هب دعب هلحرم رد و یروآدرگ
   ،رودپ عدیفر ) تدسا  هددش  خشم دادعا اب و هدیدرگ لیکشت تمسق 0 زا ًانومعم ،ترکیل فیط بلاق رد اا همانشسرپ
 22    زا رتنادب ییادیاپ یاراد شاوژدپ ی ادا   خادش یمامت هک دیدرگ  خشم همانشسرپ شجنس یپ رد .(917 ،3196
       لدک هدک تدسا ترودص نیددب یردیگ هنومن شور .تسایاپ شاوژپ رازبا هک تسا نآ یانعم هب نیا و دنتسا دصرد
   یجنرطدش هکبدش .دش هتفرگ رظن رد 2227:6 ،ایقم رد یجنرطش هکبش اب هشقن کی زا هدافتسا اب و هدودحم تحاسم
  یفدادصت یر   دیگ هدنومن شور ادب  لولدس 266 دادعت هک دندش یراذگدک و میسقت عبرم رتم یتناس 0/6* 0/6 داعبا رد
  بادختنا لیمکت یارب (لولس را زا همانشسرپ 1 طسوتم روط هب) همانشسرپ ددع 029 دادعت و باختنا ینیزگیاج نودب

                                                                                                                                                               
1Cities Alliance 
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   ود ردا یاردب t-test   نودمزآ ادب  یفیدصوت یاا هداد spss رازفا مرن زا هدافتسا اب تاعالطا لیلحت و هیزجت شور .دندش
    ود هدسیاقم فیدصوت هدب سپس دش یسررب شاوژپ یطابنتسا یاا هداد و دیدرگ لیلحت نادنورهش و ناصصختم هورگ
    هیدضرف لدیلحت هدب AMOSE  رازدفا مرن و CDS یرهش هعسوت یژتارتسا یاا کینکت قیرط زا سپس و هتخادرپ هورگ
 .دش هتخادرپ
 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
   ،یزدکرم شدخب) CBD و (خیش غاب) ،(اا یبص هلحم-یورسخ - هنمارا هلحم لماش زاواا رهش یزکرم هدوسرف تفاب
 .دریگ یم رب رد ار 9 هیحان زا (یرتم یس ،یزادرپراک)3 تالحم و (نیعم غاب) تالحم و 6 هیحان زا (هراپ تصش یوک

 
 نی ردت هدمع و هدودحم لک زا دصرد 1/91 لداعم هک لاس 29 زا رتناب یااانب هب طوبرم مهس نیرتشیب هدودحم لک رد
   یاداانب زا ددصرد 39 هدودحم لک رد .دوش یم لماش ار هدودحم لک یااانب زا دصرد 01 هک تسا ناآ و رجآ حلاصم
 زا  ددصرد 07 و دنوش یم بوسحم هقبط کی هدودحم لک یااانب زا دصرد 1/90 ،دنوش یم بوسحم یبیرخت ،دوجوم
 .تسا عبرم رتم 206-626 نیب یتحاسم یاراد ،دوجوم یااانب
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 3396 ،شواریپ شقن رواشم ناسدنهم :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
7  ندودب      یگددنز لدباق  خادش نیگنادیم تدفگ  ناودت یم CDS هناگراهچ داعبا اب هطبار رد ریز لودج ،اسارب  و .32
     خادش نیگنادیم تدیاهن رد و 12.7   یراددکناب  خادش نیگنایم ،22.7 یرهش بوخ ییاورمکح  خاش نیگنایم
        ردگید یودس زا .تدسا هددش هدروآ لوددج ندیا رد یندشور هب زین اا هفلؤم و داعبا یقاب .تسا 23.7 زین ندوب یتباقر
 .تسا هدیدرگ هئارا نادنورهش و ناسانشراک کیکفت هب نآ داعبا و اا  خاش نیا یاا هتفای

 ندوب یکناب صخاش ظاحل هب زاوها رهش یزکرم شخب تیعضو :1 هرامش لودج

 داعبا
CDS 

خاش
 اا  

 داعبا

 اا هفلؤم
 نایوگخساپ لک نادنورهش ناسانشراک

 نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم
 فارددددحنا
 رایعم

 یرادکناب

ینورتکلا یرادکناب درکیور
 ک

9٫ کینورتکلا یرادکناب 39 2٫ 91 7٫ 33 2٫ 31 7٫ 33 2٫ 62 

9٫ یتینما و یرازفا مرن یاا تخاس ریز 99 2٫ 01 7٫ 13 2٫ 62 7٫ 03 2٫ 92 

9٫ یکناب و یلام یاا تخاس ریز 02 2٫ 91 7٫ 13 2٫ 62 7٫ 33 2٫2 

9٫ ینوناق یاارتسب 17 2٫ 32 7٫ 12 2٫ 31 7٫ 23 2٫ 92 

9٫ یناسنا یاا تخاس ریز 17 2٫ 11 7٫ 73 2٫ 12 7٫ 63 2٫ 12 

9٫ لک 17 2٫ 09 7٫ 93 2٫ 90 7٫ 73 2٫ 70 

 یرهش هیلام

9٫ ندوب ینوناق 27 2٫ 11 7٫0 2٫ 31 7٫ 21 2٫ 12 

7٫ یعامتجا شریذپ تیلباق 31 2٫ 72 7٫ 70 2٫ 61 7٫ 00 2٫ 11 

7٫ یدمآرد تابث 30 2٫ 92 7٫ 30 2٫ 11 7٫ 30 2٫ 11 

7٫ کیژتارتسا همانرب اب راکزاس 33 2٫ 12 7٫ 10 2٫ 11 7٫ 11 2٫ 31 

9٫ یداصتقا ییاراک 26 2٫ 11 7٫ 70 2٫ 91 7٫ 11 2٫ 31 

9٫ بسانم یرو هرهب 37 2٫ 32 7٫0 2٫ 71 7٫ 21 2٫ 92 

9٫ ارجا رد یریذپ ناکما 76 2٫ 30 7٫ 31 2٫1 7٫ 71 2٫ 01 

7٫ یقفا و یدومع ییاراک 33 2٫2 7٫ 20 2٫ 01 7٫ 11 2٫ 31 

9٫ لک 92 2٫ 17 7٫ 70 2٫ 91 7٫ 91 2٫ 01 

9٫ لک 76 2٫ 36 7٫ 11 2٫ 61 7٫ 12 2٫ 71 
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 ندوب یگدنز لباق صخاش ظاحل هب زاوها رهش یزکرم شخب تیعضو :2 هرامش لودج

 داعبا
CDS 

خاش
 اا  

 داعبا

 اا هفلؤم
 نایوگخساپ لک نادنورهش ناسانشراک

 نیگنایم
 فاردددحنا
 رایعم

 نیگنایم
 فارددددحنا
 رایعم

 نیگنایم
 فاردددحنا
 رایعم

 ندوب یگدنز لباق درکیور

 ینیع درکیور اب یگدنز لباق

 یدبلاک

9٫ نکسم 30 2٫ 91 7٫ 22 2٫ 32 7٫ 03 2٫ 32 

7٫ یرهش تازیهجت و تاسیسات هب یسرتسد 33 2٫ 61 7٫ 32 2٫ 61 7٫ 93 2٫ 20 

9٫ یرهش تامدخ و تاناکما 17 2٫ 61 7٫ 92 2٫ 11 7٫ 03 2٫ 11 

9٫ لک 37 2٫ 07 7٫ 12 2٫ 70 7٫ 33 2٫ 70 

 یداصتقا

7٫ دمآرد 91 2٫ 21 7٫ 01 2٫ 21 7٫1 2٫ 11 

7٫ هیلقن هلیسو 32 2٫ 60 7٫2 2٫ 91 7٫ 62 2٫ 61 

7٫ یلغش یگژیو 22 2٫ 60 7٫ 21 2٫ 72 7٫2 2٫ 31 

7٫ لک 11 2٫ 17 7٫ 31 2٫ 10 7٫ 21 2٫ 31 

 یعامتجا

7٫ یعامتجا یگتسبما 03 2٫3 7٫2 2٫ 71 7٫ 02 2٫ 21 

7٫ یناکم قلعت 12 2٫3 7٫ 13 2٫3 7٫ 13 2٫3 

9٫ یگنارف-یشزومآ 77 2٫ 93 7٫ 31 2٫ 91 7٫ 63 2٫ 62 

7٫ لک 03 2٫ 39 7٫ 92 2٫ 60 7٫ 22 2٫0 

7٫ اا تخاس ریز 13 2٫ 01 7٫ 71 2٫ 20 7٫ 31 2٫ 10 

9٫ یرهش تالکشم 67 2٫0 7٫ 72 2٫ 11 7٫ 93 2٫ 11 

9٫ لک 62 2٫ 06 7٫ 62 2٫ 61 7٫ 32 2٫ 39 

 یناذ درکیور اب یگدنز لباق

2٫ 7٫2 نامرد و تشادهب 21 7٫ 12 2٫ 71 7٫ 92 2٫ 30 

2٫ 9٫7 یناور و یتسردنت 21 7٫ 32 2٫ 01 7٫ 33 2٫ 11 

9٫ یگدنز زا تیاضر 69 2٫ 02 7٫ 12 2٫ 61 7٫ 23 2٫ 31 

9٫ ینمیا سح 17 2٫ 91 7٫ 72 2٫ 01 7٫ 93 2٫ 31 

7٫ ناکدوک ینمیا 33 2٫ 31 7٫ 31 2٫ 62 7٫ 12 2٫ 72 

9٫ تیانج و مرج کاردا 19 2٫ 61 7٫ 62 2٫ 12 7٫ 03 2٫ 22 

9٫ لک 96 2٫9 7٫ 92 2٫ 21 7٫ 63 2٫ 21 

9٫ لک 02 2٫ 06 7٫ 72 2٫ 39 7٫ 32 2٫ 39 

 

 ندوب یتباقر صخاش ظاحل هب زاوها رهش یزکرم شخب تیعضو :3 هرامش لودج

 داعبا
CDS 

خاش
 اا  

 داعبا

 اا هفلؤم
 نایوگخساپ لک نادنورهش ناسانشراک

 نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم
 فارددددحنا
 رایعم

 ندوب یتباقر
9٫ ینامزاس یاا تیفرظ 36 2٫ 10 7٫ 72 2٫ 20 7٫ 73 2٫ 30 

7٫ یمومع تخاس ریز 33 2٫ 90 7٫ 92 2٫ 30 7٫ 12 2٫ 30 

9٫ یناسنا عبانم 36 2٫ 30 7٫ 92 2٫ 62 7٫ 93 2٫ 62 

9٫ لک 32 2٫ 19 7٫ 72 2٫ 60 7٫3 2٫0 
 

 

 یرهش ییاورمکح صخاش ظاحل هب زاوها رهش یزکرم شخب تیعضو :4 هرامش لودج

 داعبا
CDS 

خاش
 اا  

 داعبا

 اا هفلؤم
 نایوگخساپ لک نادنورهش ناسانشراک

 نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم رایعم فارحنا نیگنایم
 فارددددحنا
 رایعم

وخ ییاورمکح
 یرهش ب

2٫ 7٫3 تکراشم 21 7٫ 12 2٫ 71 7٫ 32 2٫1 

7٫ یدنمنوناق 23 2٫ 91 7٫ 92 2٫ 91 7٫ 32 2٫ 91 

7٫ تیفافش 32 2٫ 00 7٫ 02 2٫ 01 7٫ 12 2٫ 91 

9٫ ییوگخساپ 12 2٫ 31 7٫ 12 2٫ 31 7٫ 63 2٫2 

2٫ 7٫3 تلادع 10 7٫ 02 2٫ 11 7٫ 32 2٫ 11 

2٫ 7٫0 یقفاوت یریگ تهج 01 7٫ 02 2٫ 21 7٫2 2٫ 11 

7٫ یشخب رثا و ییاراک 13 2٫ 31 7٫ 22 2٫2 7٫ 63 2٫ 11 

7٫ لک 13 2٫ 97 7٫ 02 2٫ 31 7٫ 22 2٫ 11 

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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   هدتفرگ ردظن رد ندوب یتباقر و یرادکناب ،یرهش بوخ ییاورمکح ،ندوب یگدنز لباق درکیور دعب راهچ لدم نیا رد
    و دراد تیعدضو هدچ لددم نیا ناسانشراک و نادنورهش ،نایوگخساپ لک رظن زا هک تسا نیا ققحم لاؤس .تسا هدش
   خادش رد  ادا  هدفلؤم و  ادا  خاش زا مادک را مهس ؟ریخ ای دننامب یقاب لدم رد دنناوت یم اا هفلؤم و داعبا یمامت ایآ
 همادا رد هک دریگ ماجنا یلماع لیلحت شور هب تسیاب تناؤس نیا هب خساپ ؟تسا ردقچ (CDS) زاواا یرهش هعسوت
  ادا  لددم  رد هدفلؤم را رظانتم یاا هیوگ هئارا زا همانشسرپ تناؤس دایز دادعت هب هجوت اب نینچما .دوش یم هداد حرش
 .تسا هدش یراددوخ

 
 قیقحت یاا هتفای :عبنم   cds یلیلحت لدم جیاتن :1 هرامش لکش

 شهوژپ یطابنتسا یاه هتفای
 رد   .تدسا هددش هتخادرپ یلصا یااهتفای طابنتسا و نومزآ یسررب هب ،نآ فاداا هب هجوت اب شاوژپ زا تمسق نیا رد
 .تسا هدش یسررب فنریمسا فورگوملوک هتیلامرن نومزآ اب ار شاوژپ یلصا داعبا و اا  خاش ادتبا
  .تدسا لامرن شاوژپ یاا  خاش هیلک هک دش  خشم ریز لودج ،اسا رب :داعبا و اه صخاش ندوب لامرن نومزآ
 زا ،نیاربا دنب ؛   تدسا هددش ددصرد 0 زا رتناب نآ رد 6فنریمسا فورگوملوک نومزآ یرادینعم حطس رادقم هکیروط هب
 .تسا هدش هدروآ یرامآ یاانومزآ جیاتن ،همادا رد .تسا هدش هدافتسا تایضرف شجنس تهج کیرتماراپ یاانومزآ

 داعبا و اه صخاش ندوب لامرن نومزآ :5 هرامش لودج
 یرادانعم نومزآ رادقم داعبا اا  خاش CDS داعبا

 ندوب یگدنز لباق درکیور

  ادددب یگددددنز لدددباق
 ینیع درکیور

7٫ یدبلاک 17 2٫ 02 

6٫ یداصتقا 70 2٫ 02 

6٫ یعامتجا 00 2٫ 12 

7٫ اا تخاس ریز 71 2٫ 32 

7٫ یرهش تالکشم 31 2٫ 32 

2٫ 6٫2 لک  12 

2٫ 7٫6 یناذ درکیور اب یگدنز لباق 02 

7٫ لک  22 2٫ 02 

7٫ لک یرهش بوخ ییاورمکح 62 2٫ 12 

 ندوب یکناب
7٫ یرادکناب 32 2٫ 22 

6٫ یرهش هیلام 39 2٫ 32 

2٫ 6٫3 لک  32 

2٫ 6٫3 لک ندوب یتباقر 12 

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
1One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

1.۵ 

1.۷ 

1.۹ 

۳.2 

  یگدنز لباق درکیور
 ندوب

 ندوب یتباقر یرادکناب یرهش بوخ ییاورمکح

 نایوگخساپ لک نادنورهش ناسانشراک
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      نودمزآ زا هدافتدسا ادب ددعب و  خادش را ،تمسق نیا رد :نایوگخساپ هورگ ود نیب رد داعبا و اه صخاش هسیاقم
   عودضوم ندیا یسررب نومزآ نیا ماجنا زا فدا .تسا هدش یسررب t نومزآ ینعی لقتسم هورگ ود رد نیگنایم هسیاقم
    نودمزآ ندیا یادا   خدساپ ؟ردیخ ادی  ددنا هتشاد CDS یلصا داعبا و اا  خاش هب یتوافتم هاگن نایوگخساپ ایآ هک تسا
 تسا هداد ناشن یبوخ هب ار ااهاگدید توافت

 نایوگخساپ هورگ ود نیبردداعباواه صخاش هسیاقم :1 هرامش لودج
 یرادانعم t رادقم فالتخا دنورهش رظن ،انشراک رظن اا هفلؤم داعبا اا  خاش CDS داعبا

 ندوب یگدنز لباق درکیور

 ینیع درکیور اب یگدنز لباق

 یدبلاک

9٫ نکسم 30 7٫ 22 2٫3 26 ٫ 96 2٫ 22 

7٫ یرهش تازیهجت و تاسیسات هب یسرتسد 33 7٫ 32 2٫ 67 9٫ 37 2٫ 22 

9٫ یرهش تامدخ و تاناکما 17 7٫ 92 2٫ 90 3٫ 12 2٫ 22 

9٫ لک 37 7٫ 12 2٫ 60 3٫ 92 2٫ 22 

 یداصتقا

7٫ دمآرد 91 7٫ 01 2٫ 97 9٫ 97 2٫ 22 

7٫ هیلقن هلیسو 32 7٫2 2٫ 32 6٫ 16 2٫ 07 

7٫ یلغش یگژیو 22 7٫ 21 2٫6 6٫ 09 2٫ 36 

7٫ لک 11 7٫ 31 2٫ 72 2٫ 19 2٫ 92 

 یعامتجا

7٫ یعامتجا یگتسبما 03 7٫2 2٫ 17 9٫0 2٫ 22 

7٫ یناکم قلعت 12 7٫ 13 2٫6 6٫ 32 2٫ 37 

9٫ یگنارف-یشزومآ 77 7٫ 31 2٫ 90 2٫6 2٫ 22 

7٫ لک 03 7٫ 92 2٫ 77 1٫ 32 2٫ 22 

7٫ اا تخاس ریز 13 7٫ 71 2٫ 79 0٫ 99 2٫ 22 

9٫ یرهش تالکشم 67 7٫ 72 2٫ 31 2٫ 72 2٫ 22 

9٫ لک 62 7٫ 62 2٫ 37 2٫ 27 2٫ 22 

 یناذ درکیور اب یگدنز لباق

7٫ 7٫2 نامرد و تشادهب 12 2٫ 12 2٫ 30 2٫ 10 

7٫ 9٫7 یناور و یتسردنت 32 2٫ 61 1٫ 02 2٫ 22 

9٫ یگدنز زا تیاضر 69 7٫ 12 2٫ 20 3٫ 12 2٫ 22 

9٫ ینمیا سح 17 7٫ 72 2٫ 70 2٫ 17 2٫ 22 

7٫ ناکدوک ینمیا 33 7٫ 31 2٫9 9٫ 23 2٫ 22 

9٫ تیانج و مرج کاردا 19 7٫ 62 2٫ 91 2٫ 93 2٫ 22 

9٫ لک 96 7٫ 92 2٫ 61 3٫ 79 2٫ 22 

9٫ لک 02 7٫ 72 2٫ 99 3٫ 61 2٫ 22 

وخ ییاورمکح
 یرهش ب

7٫ 7٫3 تکراشم 12 2٫ 16 7٫ 61 2٫ 72 

7٫ یدنمنوناق 23 7٫ 92 2٫ 17 9٫ 70 2٫ 22 

7٫ تیفافش 32 7٫ 02 2٫ 02 2٫ 21 2٫0 

9٫ ییوگخساپ 12 7٫ 12 2٫ 69 1٫6 2٫ 22 

7٫ 7٫3 تلادع 02 2٫ 16 7٫ 17 2٫ 92 

7٫ 7٫0 یقفاوت یریگ تهج 02 2٫ 07 9٫ 91 2٫ 22 

7٫ یشخب رثا و ییاراک 13 7٫ 22 2٫ 26 7٫ 79 2٫ 72 

7٫ لک 13 7٫ 02 2٫ 76 7٫ 11 2٫ 62 

 یرادکناب

ینورتکلا یرادکناب درکیور
 ک

9٫ کینورتکلا یرادکناب 39 7٫ 33 2٫ 60 1٫ 03 2٫ 22 

9٫ یتینما و یرازفا مرن یاا تخاس ریز 99 7٫ 13 2٫ 31 1٫ 19 2٫ 22 

9٫ یکناب و یلام یاا تخاس ریز 02 7٫ 13 2٫ 67 7٫2 2٫ 62 

9٫ ینوناق یاارتسب 17 7٫ 12 2٫0 1٫ 11 2٫ 22 

9٫ یناسنا یاا تخاس ریز 17 7٫ 73 2٫ 11 0٫ 00 2٫ 22 

9٫ لک 17 7٫ 93 2٫ 91 2٫ 73 2٫ 22 

 یرهش هیلام

9٫ ندوب ینوناق 27 7٫0 2٫ 22 26 ٫ 91 2٫ 22 

7٫ یعامتجا شریذپ تیلباق 31 7٫ 70 2٫ 36 7٫ 70 2٫ 62 

7٫ یدمآرد تابث 30 7٫ 30 2٫ 62 2٫ 66 2٫ 63 

7٫ کیژتارتسا همانرب اب راکزاس 33 7٫ 10 2٫ 01 1٫ 97 2٫ 22 

9٫ یداصتقا ییاراک 26 7٫ 70 2٫ 01 3٫ 09 2٫ 22 

9٫ بسانم یرو هرهب 37 7٫0 2٫ 32 26 ٫2 2٫ 22 

9٫ ارجا رد یریذپ ناکما 76 7٫ 31 2٫ 91 3٫ 71 2٫ 22 

7٫ یقفا و یدومع ییاراک 33 7٫ 20 2٫ 61 0٫13 2٫ 22 

9٫ لک 92 7٫ 70 2٫0 66 ٫ 01 2٫ 22 

9٫ لک 76 7٫ 11 2٫ 31 66 ٫ 32 2٫ 22 

 ندوب یتباقر

9٫ ینامزاس یاا تیفرظ 36 7٫ 72 2٫ 11 2٫ 19 2٫ 22 

7٫ یمومع تخاس ریز 33 7٫ 92 2٫ 16 7٫0 2٫ 62 

9٫ یناسنا عبانم 36 7٫ 92 2٫ 11 1٫ 92 2٫ 22 

9٫ لک 32 7٫ 72 2٫ 19 1٫ 32 2٫ 22 

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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 ی ادا   خادش  ادب هطبار رد نادنورهش و ناسانشراک هاگدید نیب دراوم بلغا رد هک تسا نشور قوف لودج ،اسا رب
     شرازدگ نادنورهدش زا ردتهب ار تیعدضو نیا ناسانشراک هکیروط هب .دراد دوجو رادانعم فالتخا زاواا یرهش هعسوت
 ،یناکم قلعت ،نآ یلغش یگژیو و هیلقن هلیسو داعبا و یداصتقا  خاش نوچما ییاا  خاش اب هطبار رد اما .دنا هدرک
 .درادن دوجو یفالتخا نادنورهش و ناسانشراک نیب زین یدمآرد تابث و تیفافش ،نامرد و تشادهب
 CDS هناگراهچ داعبا یلماع لیلحت لدم
   زاوداا رهدش یزکرم شخب CD) یرهش هعسوت یژتارتسا یاهلحرم ود لدم یحارط هب AMOS رازفا مرن زا هدافتسا اب
       تددیاهن رد و فاردطا رد نآ هدناگراهچ دادعبا نیدنچما و طددسو رد یلدصا  خادش AMOS   لددم رد .مدیا هدتخادرپ
    یلمادع لدیلحت عودن کی لدم نیا هک تسا رکذ نایاش .دناهتفرگ رارق یدعب لحارم رد زین اا هفلؤم و داعبا ،اا  خاش
  ادت دشاب دصرد 29 زا رتناب یتسیاب یلماعراب ریداقم .تسا هدش هدروآ یلماع راب ریداقم نآ رد هک تسا یاهلحرم دنچ
    ددعب رادهچ لددم نیا رد .دشاب یم ریز لکش هب شاوژپ هیلوا لدم .دنامب یقاب لدم رد رظن دروم  خاش تفگ ناوتب
  قدقحم لاؤس تسا هدش هتفرگ رظن رد ندوب یتباقر و یرادکناب ،یرهش بوخ ییاورمکح ،ندوب یگدنز لباق درکیور
  ادا هفلؤم و داعبا یمامت ایآ و دراد تیعضو هچ لدم نیا ناسانشراک و نادنورهش ،نایوگخساپ لک رظن زا هک تسا نیا
 (CDS ) زاوداا یرهش هعسوت  خاش رد اا هفلؤم و اا  خاش زا مادک را مهس ؟ریخ ای دننامب یقاب لدم رد دنناوت یم
 نینچما .دوش یم هداد حرش همادا رد هک دریگ ماجنا یلماع لیلحت شور هب تسیاب تناؤس نیا هب خساپ ؟تسا ردقچ
     ردب .تدسا هددش یراددودخ  ادا  لددم رد هفلؤم را رظانتم یاا هیوگ هئارا زا همانشسرپ تناؤس دایز دادعت هب هجوت اب
   ناددب ندیا .دنشاب یم دصرد 29 زا رتناب هناگراهچ داعبا ًااصوصخم یلماع یااراب هیلک هک تسا نشور لدم نیا ،اسا
  ندودب یگدنز لباق هک تسا نشور لدم نیا ،اسا رب .دناد لکش ار CDS داعبا دنناوت یم ااریغتم نیا هک تسا ینعم
    ادب یراددکناب ار شدقن نیرتشیب نآ زا سپ .دنک یم افیا یرهش هعسوت یژتارتسا لدم رد ار شقن نیرتشیب دصرد 03 اب
  راددقم . ددنک ی دم  ادفیا دصرد 93 اب یرهش بوخ ییاورمکح تیاهن رد و دصرد 03 اب یریذپ تباقر سپس دصرد 37
 .دراد ار لدم بسانم یگدنزارب زا ناشن هک تسا هدمآ تسدب دصرد 0 زین لدم نیا RMSEA  خاش

 زاواا رهش رد CDS هناگراهچ یاا  خاش ییاهن تیعضو :2 هرامش لودج
 نادنورهش رظن زا تیعضو ناسانشراک رظن زا تیعضو یلک رظن زا تیعضو CDS داعبا
 بسانمان بسانم بسانمان ندوب یگدنز لباق درکیور
 بسانمان بسانمان بسانمان یرهش بوخ ییاورمکح
 بسانمان بسانم بسانمان یرادکناب
 بسانمان بسانم بسانمان ندوب یتباقر

 قیقحت یاا هتفای :عبنم
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 زاوها رهش یزکرم شخب رد سومآ یلیلحت لدم :1 هرامش رادومن

 قیقحت یاا هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
     ردظن زا هدک تدسا ندیا ققحم لاؤس تسا رهش یزکرم شخب زا 9 و 6 یحاون لماش زاواا رهش یزکرم هدوسرف تفاب
     لدباق دردکیور ددعب رادهچ لدم نیا رد .دنراد رارق یتیعضو هچرد لدم نیا ناسانشراک و نادنورهش ،نایوگخساپ لک
     لدباق  خادش نیگنادیم .تدسا هدش هتفرگ رظن رد ندوب یتباقر و یرادکناب ،یرهش بوخ ییاورمکح ،ندوب یگدنز
   لدباق  خادش نیگنایم ،هدوب دصرد 03.7 ناسانشراک نیب رد و 92.7 نادنورهش نیب رد ینیع درکیور اب ندوب یگدنز
7 نادنورهش نیب رد یناذ درکیور اب یگدنز     لدک نیگنادیم یدلک روط هب و هدوب دصرد 02.9 ناسانشراک نیب رد و .72
.7 نادنورهش نیب رد کینورتکلا درکیور اب ندوب یکناب  خاش نیگنایم .تسا هدوب دصرد 32.7  خاش نیا  رد و 93
7  نادنورهدش نیب رد یرهش هیلام درکیور اب یگدنز لباق  خاش نیگنایم ،هدوب دصرد 17.9 ناسانشراک نیب  رد و .11
      لدک نیگنادیم .تدسا هدودب ددصرد 12.7    خادش ندیا لک نیگنایم یلک روط هب و هدوب دصرد 76.9 ناسانشراک نیب
     نادشن ندیا هدک .تدسا 23.7   زدین ندودب یتباقر  خاش نیگنایم تیاهن رد و 22.7 یرهش بوخ ییاورمکح  خاش
  شیادمن ار  ادا   خادش     ندیا ادب هدطبار رد نادسانشراک و نادنورهش رظن نیب رد یتوافتم فالتخا هک تسا نیا هدناد
 .داد یم
  یادانومزآ زا .تسا لامرن شاوژپ یاا  خاش هیلک دریگ ماجنا یلماع لیلحت شور هب تسیاب تناؤس نیا هب خساپ
   ود رد نیگنادیم هدسیاقم نومزآ زا هدافتسا اب دعب و  خاش را .تسا هدش هدافتسا تایضرف شجنس تهج کیرتماراپ
 رد   تدسا هداد نادشن یبوخ هب ار ااهاگدید توافت نومزآ نیا یااخساپ تسا هدش یسررب t نومزآ ینعی لقتسم هورگ
  دودجو رادانعم فالتخا زاواا یرهش هعسوت یاا  خاش اب هطبار رد نادنورهش و ناسانشراک هاگدید نیب دراوم بلغا
   رد یلدصا  خادش AMOS لدم رد .دنا هدرک شرازگ نادنورهش زا رتهب ار تیعضو نیا ناسانشراک هکیروط هب .دراد



 319 ...یرهش هعسوت یژتارتسا درکیور

     راردق یددعب لدحارم رد زدین  ادا  هدفلؤم و داعبا ،اا  خاش تیاهن رد و فارطا رد نآ هناگراهچ داعبا نینچما و طسو
     ریدادقم .تدسا هددش هدروآ یلمادع راب ریداقم نآ رد هک تسا یاهلحرم دنچ یلماع لیلحت عون کی لدم نیا دناهتفرگ
     لددم ندیا ،ادسا ردب  ددنامب یقاب لدم رد رظن دروم  خاش تفگ ناوتب ات دشاب دصرد 29 زا رتناب یتسیاب یلماعراب
  زا سدپ .دنک یم افیا یرهش هعسوت یژتارتسا لدم رد ار شقن نیرتشیب دصرد 03 اب ندوب یگدنز لباق هک تسا نشور
 اب یرهش بوخ ییاورمکح تیاهن رد و دصرد 03 اب یریذپ تباقر سپس دصرد 73 اب یرادکناب ار شقن نیرتشیب نآ
        یگددنزارب زا نادشن هدک تدسا هددمآ تدسدب ددصرد 0 زین لدم نیا RMSEA  خاش رادقم .دنک یم افیا دصرد 93
 و  یدنیع  دردکی ور ادب یی ادا  خادش) یرهش یگدنز تیلباق رایعم ظاحل هب زاواا رهش یمیدق شخب .دراد ار لدم بسانم
  توادفتم یمک نادنورهش و ناسانشراک هورگ ود رد تیعضو نیا هچرگا .دشاب یمن رادروخرب یبسانم هاگیاج زا (یناذ
  رادرودخرب ی بدسانم هاگیاج زا یریذپ تباقررایعم ظاحل هب زاواا رهش یمیدق شخب .(p-value=0.00 t=12.72) تسا
 .(p-value=0.00 t=8.65 ) تدسا    توادفتم یدمک نادنورهدش و ناسانشراک هورگ ود رد تیعضو نیا هچرگا .دشاب یمن
  ود رد تیعدضو نیا هچرگا .دشاب یمن رادروخرب یبسانم هاگیاج زا ندوب یکنابرایعم ظاحل هب زاواا رهش یمیدق شخب
     ظادحل هدب زاوداا رهدش یمی  ددق شدخب .(p-value=0.00 t=17.82) تسا توافتم یمک نادنورهش و ناسانشراک هورگ
      و نادسانشراک هوردگ ود رد تیعدضو ندیا هدچرگا . ددشاب ی  دمن رادرودخرب یبسانم هاگیاج زا یرهش ییاورمکحرایعم
   شدخب رد یرهدش هعسوت یژتارتسا یاا  خاش هجیتن رد .(p-value=0.00 t=11.41) تسا توافتم یمک نادنورهش
 .دشاب یمن رادروخرب یبسانم هاگیاج زا زاواا رهش یزکرم
 عبانم
 :هدنسیون هس ات کی بتک
 باختنا تاراشتنا ،1396،یرهش نهک یاا تفاب یزاسون و یزاسهب ،نارگید و یبیبح ،ثرمویک
 .نارهت ،باختنا رشن ،یرهش نهک یاا تفاب یزاسون و یزاسهب ،1396 ،لضفلاوبا ،ینیکشم و دمحا روپ و ثرمویک ،یبیبح
 .نارهت رهش یزاسون نامزاس تاراشتنا :نارهت ،نارهت رهش رد ون یتکرح هدوسرف یاهتفاب یزاسون ،0396 ،اضریلع ،بیلدنع
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یرهش یزاسون و یزاسهب ،(6396) ،دمحا ،دمحا روپ ،یلع ،یعامش
196 ،زرمارف ،روپ عیفر  .نارهت ،راشتنا یماهس تکرش ،اا تشادنپ و ااواکودنک ،3
 اضر دواد :همجرت ،2396 ،درکلمع دوبهب یارب ییامناار یرهش هعسوت درباار ،اارهش هیداحتا
 .روشک یاا یرایاد و اا یرادرهش نامزاس ،نارهت ،لوا پاچ فیفرشا فسوی و یبجر یدهم
 .1396 ،یااگشناد داهج تاراشتنا ،نارهت ،اارهش یخیرات تفاب تمرم یزیر همانرب براجت و نونف ،دمحا ،دمحاروپ و نیسح ،یرتنالک 
 6 لاس ،دهشم یسودرف هاگشناد تاراشتنا ،اارهش یزکرم قطانم یزیر همانرب ،میحر دمحم ،امنار
 :تالجم تالاقم
 یدروم هنومن یرهش هدوسرف یاا تفاب یزاسهب روظنم هب یدرباار یزیر همانرب ،3396 ،یودهم هیدهم ،یااشکلام اضرمالغ ،یفطل هقیدص

 .127-936  ص .3396 ناتسمز ،لوا هرامش ،موس لاس -یناسنا یایفارغج یشاوژپ یملع همانلصف ،لباب رهش
 ،ابیز یاارنا همانلصف ،زادنا مشچ هینایب یدنب تروص یارب یموهفم بوچراچ کی داهنشیپ هلحم/رهش زادنا مشچ ،1396 ،شوروک ،راکلگ

 17 هرامش
 .3396 ،97 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یلیلحت یدرکیور رد یرهش یزیر همانرب رد دیدج یدرکیور CDS ،فسوی ،یفرشا



 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 169

 هرامش ،درباار همانلصف ،3396 ،یرهش یزیر همانرب و یحارط رد نیون یدرکیور ؛یرهش هعسوت یژتارتسا حرط ،ناراکما و دیعیس ،رادراک
70. 
  هدعلاطم ،یرهش دمآرد مک یاا هورگ نکسم نیمأت یاا تسایس رد (CDS) رهش هعسوت یژتارتسا شقن ،ناراکما و ،میحر ،هنایچ یردیح
 .(73-30  ص 3396 زییاپ ،92 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاا شاوژپ همانلصف .تشر رهش :یدروم
    یارامدش ،متدشا لادس ،(اا تصرف هب اادیدهت لیدبت) یرهش هدوسرف یاا تفاب یزاسون و یزاسهب ،یحور دیمح ،شالک ،هقیفش ،یرظان

 .(176 ص .606-266  ص ،ییایفارغج یاضف هلجم ،2396 راهب ،67
 :اهرانیمس و اه شیامه تالاقم
    یدلم شیادما نیدلوا ،7396    ،هعدسوت لادح رد یاارودشک رد رادیاپ ینیشنرهش و (CDS) یرهش هسوت یژتارتسا ،نیسح ،هاوخ ینیسح

 26-6  ص .9 ص ،7396 هام دنفسا -نارهت رادیاپ هعسوت و یزاسرهش ،ایفارغج
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