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 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 یدیمح یدمحم هیمس
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هتشر یرتکد یوجشناد

 49/66/2396 :شریذپ رودص خیرات 14/34/2396 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اب یرگشدرگ ثحب رد ریخا یاهههد رد هک دشابیم یزاسرهش نیون یاهدرکیور زا هتساخرب نیون یشبنج یزاسیزاسهارهدایپ
 رد یرگشدرگ تیمها هب هجوت اب .تسا هدیدرگ اهرهش یهدناماس رد یاهژیو هاگیاج یاراد و حرطم یرگشدرگ یاههارهدایپ ناونع
 رهش رد عقاو لیباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم رد یزاسهارهدایپ هژورپ یسررب هب رضاح قیقحت ،نآ هب هجوت موزل و یرهش داصتقا
 قیرط زا) یشیامیپ تروص هب تاعالطا و اههداد .دشابیم یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک قیقحت عون .تسا هتخادرپ لیبدرا
 لیلحت و هیزجت تهج .دناهدش یروآعمج (دصرد 52 نانیمطا اب حطس مولعمان هعماج لومرف ساسارب هنومن رفن 620 اب همانشسرپ
 فادها هب لین تهج .تسا هدش هدافتسا copras یلیلحت لدم و Spss ,Lisrelیرامآ لیلحت یاهرازفامرن زا زین تاعالطا و اههداد
 دروم نوسریپ نومزا زا هدافتسا اب ،یرهش یرگشدرگ رب یزاسهارهدایپ ریثات نومضم اب لوا هیضرف .دیدرگ حرطم هیضرف ود قیقحت
 000/0یرادانعم حطس و005/0یگتسبمه رادقم اب یرهش یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا داد ناشن اههتفای .تفرگ رارق نومزآ
 یزاسهارهدایپ راذگریثات یاههفلءوم نومضم اب مود هیضرف نومزآ یارب .دش لوبق لوا هیضرف نیاربانب .دنراد یرادانعم و تبثم هطبار
 و اههداد لیلحت و هیزجت زا لصاح یاههتفای .دیدرگ هدافتسا سارپوک یلیلحت لدم و ریسم لیلحت زا زین ،یرگشدرگ هعسوت رب
 نازیم اب تینما و ینمیا هفلوم و (806/0) نازیم اب هکبش ماجسنا و یگتسویپ هب طوبرم یلکرثا نیرتشیب ،دهدیم ناشن تاعالطا
 تسیز هیوگ ،دهدیم ناشن سارپوک لدم یاههتفای نینچمه .تسا هتشاد هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ هعسوت رد (450/0)
 مود هاگیاج رد (Qi=9. 85) نازیم اب زین تینما و ینمیا یاههیوگ و تسخن هاگیاج رد (Qi=10. 60) نازیم نیرتشیب هب یطیحم
 نارگشدرگ رظن هب هجوت اب تیعضو رتهب هچره دوبهب تهج تیاهن رد .دش عقاو لوبق دروم زین مود هیضرف نیاربانب .تسا هتفرگ رارق
  .دیدرگ هئارا یتاداهنشیپ
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 همدقم
 یخیرات لحارم یط اب جیردتب و تسا هتشاد دوجو یناسنا عماوج رد زابرید زا هک نهک تسا یاهدیدپ یرگشدرگ
 کی و یدمآرد مهم عبانم زا یکی هب ایند رد هزورما .تسا هدیسر دوخ یعامتجا و یداصتقا ،ینف عوضوم هب فلتخم
 تعنص زا هعسوت ناراذگتسایس و نازیرهمانرب زا یرایسب هک یوحن هب .تسا هتشگ لیدبت یداصتقا میظع تیلاعف
 رد یعامتجا ،یداصتقا ظاحل زا یتالوحت ثعاب دناوتیم هک ،دننکیم دای رادیاپ هعسوت یلصا نکر ناونع هب یرگشدرگ
 و ناـنامهم نیب تـقوم یلماعت و تسا هدیچیپ یاهدیدپ یرگشدرگ .(0396:1 ،ینمهب روصنم ،نادرز) دوش هعماج کی
 ریگرد میقتسمریغ اـی میقتـسم ،ًااـبیرقت اـی لـماک روـطهـب هـک یناعفنیذ بـیکرت زا هـک تـسا یناـبزیم دـصقم
 و یردیح ؛Van der Zee and Vanneste , 2015:47) تـسا هدـش هتخاـس ،دنتـسه یرگـشدرگ یاـهتـیلاعف
 و اهروشک یداصتقا تیعضو دوبهب رد یاهدمع شقن هک ناهج عیانص نیرتمهم زا یکی ناونعب و (9396:96 ،ناراکمه
 دروم فلتخم یاهروشک یداصتقا نازیرهمانرب و ناریدم ،نادنمشناد ،ناسانشراک یوس زا ،دراد اهنآ یداصتقا هعسوت
  .(0396:7 ،ینمهب روصنم و نادرز) تسا هتفرگ رارق هجوت
 یاهشخب نیرتگرزب زا یکی هب هزورما و هتفای عونت و شرتسگ هدنیازف یدشر اب یرگشدرگ ،هتشذگ ۀهد شش یط
 دادعت 0647لاس رد ،6یناهج یرگشدرگ نامزاس رامآ ساسا رب .تسا هدش لیدبت ناهج رد دشر هبور یداصتقا
 .تسا هدش شرازگ رالد درایلیم 9076 رگشدرگ دادعت نیا زا لصاح دمآرد و رفن نویلیم 9966یللملانیب نارگشدرگ
 دصرد 3 ،عومجم رد و دراد صاصتخا یرگشدرگ هب ،ناهج رد تامدخ و اهالاک تارداص لک زا دصرد 1 نینچمه
 :UNWTO, 2015) دریذپیم ریثأت یرگشدرگ داصتقا زا میقتسمریغ و میقتسم روطهب ،ناهج یلخاد صلاخان دیلوت زا

 یسانشناتساب یاههنیجنگ و یناتساب راثآ ،یعیبط مهم قطانم زا یرادهگن و ایحا ثعاب یرگشدرگ نینچمه .(2
 یاههلحم و اهرهش ،تخاسناسنا یخیرات یاهناکم و یعیبط رظانم ظفح یارب یلیلد و دنکیم مهارف ار یرگشدرگ
 ،دوجوم عضو راتخاس ،رما نیا هب یبایتسد یارب (Amirhajlou et al, 2012: 16) دشابیم ردانب و اهاتسور ،یتنس
 زا یکی اتسار نیا رد .دریگ رارق تادهاشم و ینادیم یسررب دروم دیاب نارگشدرگ یدنمتیاضر و یتسیروت یاهوگلا
 یاهنوگ هب دشابیم یرگشدرگ یاهتیاس زا نارگشدرگ هدافتسا هوحن جیورت رادیاپ یرگشدرگ ءاقترا رد رثؤم لماوع
 نآ هب ریخا یاهلاس رد هک یمهم دراوم زا یکی ددرگن تیاس نتفر نیب زا و بیرخت ثعاب تدم ینالوط رد هک
 یاهاضف یهدنهد دنویپ و یلصا طبار ،یرگشدرگ یاههارهدایپ .دشابیم یرهش یاههارهدایپ تسا هدش صاخ یهجوت
 یرگشدرگ هعسوت یساسا لماع ،یعامتجا و یداصتقا شقن رب هوالع دنناوتیم و دنتسه نارگشدرگ و یرهش یایوپ

  .دنوش بوسحم ،یرهش یاهاضف رد نارگشدرگ لاعف روضح و یرهش
 ،یدعسا و رفیرینم) دشابیم طیحم رد ناسنا ییاجباج لکش نیرتیرورض و نیرتیمیدق ،نیرتیعیبط هدایپ تکرح
 یاهیگژیو لیلد هب هک دشابیم نادنورهش زا یفلتخم یاههورگ یاریذپ و هدرک لمع رهش سایقم رد هک ،(9396 :1
 یاههنهپ ناونع هب زین و ینوماریپ یحاون یداصتقا کیرحت و یزاجم تاطابترا رصع رد یعامتجا تالماعت رد دوخ
 یریگهرهب و نادنورهش رتشیب هچره روضح بجوم دریگیمرب رد ار اهتیلاعف زا یاهدرتسگ هنماد هک یدرکلمع دنچ

                                                           
1 . United Nations World Tourism Organization (UNWTO( 
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 هعومجم هب یرادمهدایپ یترابع هب .(41 ،4396یوضترم) .دنوشیم نآ یعامتجا و یگنهرف ،یرصب یاهشزرا زا
 یناکم ،رادمهدایپ ناکم کی .دراد هراشا ،دشابیم طابترا رد یورهدایپ هلوقم اب هک یحارط تاعوضوم زا یاهدرتسگ
 ار تینما و یتحار و شیاسآ ،یریذپلد و تیباذج دنناوتیم ییاناوت زا یاهجرد ره و نس ره اب نآ نینکاس هک تسا
 دننک ساسحا ددرت نیح و تالیهست و تاناکما زا هدافتسا رد هکلب تغارف ماگنه رد طقف هن ،یورهدایپ ماگنه رد
 ؛تسا توافتم یزاسهارهدایپ یاهحرط مرف یسایس و یخیرات ،یگنهرف لیالد هب هچرگا .(4396:07 ،ینیسح ناطلس)
 زکرم قلخ ،رهش زکرم یراجت یاهتیلاعف یرادیاپ ،رهش زکرم رد وردوخ ماحدزا شهاک روظنم هب اهحرط بلغا اما

 رباعم و اهاضف رب هراوس تکرح یجیردت هطلس ،ریخا ههد دنچ لوط رد .دنریگیم تروص ریذپتسیز و هدنزرس رهش
 رد .تسا هدش لمحتم یدیدش رایسب تارییغت اهرهش دبلاک ،هعسوت یوس هب ام روشک ناباتش تکرح رثا رد ،یرهش
 هک دنراد ییاهزاین و اهتیلاعف ام مدرم .دناهتفر نیب زا ام یاهرهــش رد یرایسب یاهدبلاک هدشن رکف تارییغت نیا رثا
 و انولسراب ،کرویوین ،ندنل ،ویکوت .(4396:16 ،یوضترم) درادن دوجو رهــش رد اهتیلاعف نیا یارب یدبلاک رگید
 ار نآ تبثم جیاتن و هداد هار دوخ نیون یزاسرهش هصرع هب ار یزاسهارهدایپ هدیدپ هک دنا ییاهرهش زا وکسم
 ندروآ تسد هب ،اه هدودحم نیا هب نارگشدرگ بلج ،یگنهرف تیوه و یخیرات یاه تفاب یزاسون و ظفح .دنا هدومزآ
 رد نیلوئسم ور نیا زا .تسا هدوب ییاهروشک نینچ رد حرط نیا تبثم راثآ زا ،ییاز لاغتشا و هار نیا زا یزرا دمآرد
 مهارف ار تعنص نیا زا یدنمهرهب تصرف ،لیسناتپ یاراد قطانم رد یرگشدرگ یاههبذاج ندومن مهارف اب ات دنشالت

  .(Rosentraub andJoo:2009) دنزاس

 هنومن هقطنم .دشابیم لیبدرا رهش رد عقاو یباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم رضاح شهوژپ رد یدروم هعلاطم
 طیارش ،روشک یرهش لخاد یعیبط هچایرد اهنت نتشاد و لیبدرا رهش زکرم رد نتفرگ رارق اب لیباروش یرگشدرگ
 و راتکه 476تحاسم هب یعیبط هچایرد نیا .دراد ار یحیرفت و یرگشدرگ بطق هب ندش لیدبت یارب یبسانم رایسب
 هبذاج .دوب روهشم دوخ یبط نجل و یروش رطاخب نیارب قباس .تسا هدش عقاو لیبدرا بونج یرتمولیک ود رد
 هلکسا هلمج زا نآ یاههبذاج .تسا یرایسب یشزرو و یگنهرف و یحیرفت تاناکما یاراد لیباروش یرگشدرگ
 نونک ات رگا ...و هچایرد و یزابرهش یللملانیب هاگشیامن ،یعیبط خیرات هنیجنگ ،یراوسهخرچود ،نادیمود ،ینارقیاق
 بذج ار نارگشدرگ هقطنم نیا رد هک هچنآره و هدشن ارجا هعومجم نیا رد یرگشدرگ ریگمشچ و هژیو یاهحرط
 هک تسا لیبدرا یرادرهش دیدج هعومجم میمصت نیا الاح ،دوب یلومعم تاناکما ای یعیبط یاههبذاج ،درکیم
 یاهحرط یارجا یارب یتسیروت یحیرفت عمتجم نیا یالاب لیسناتپ تسا نایع هک یزیچ نآ .دنک لوحتم ار لیباروش
 یاهحرط نیرتمهم زا یکی .دنک لیدبت یعقاو یرگشدرگ هنومن هقطنم کی هب ار نآ دناوتیم هک تسا یگرزب و هژیو
 هدوب اهوردوخ ددرت زا یریگولج و لیباروش هچایرد رود رد یورهدایپ گنیر حرط یارجا ریخا لاس رد هتفرگ ماجنا
 تیاضر نازیم و یرگشدرگ دادعت شیازفا رد یزاسهارهدایپ یارجا شقن یبایزرا ددص رد شهوژپ نیا .تسا

 رد دنلب یاهماگ فعض و توق طاقن هب هجوت اب ات .دوب دهاوخ یشزرو یحیرفت هژورپ نیا زا نارگشدرگ و نادنورهش
 رد یعس هلاقم نیا قیقحت ترورض هب هجوت اب .دوش هتشادرب لیبدرا رهش یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر هنیمز
 (6) یهرامش لودج .دراد ریز لودج رد هدش هئارا تایضرف تحص یسررب و ییوگخساپ
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 قیقحت تایضرف و تالاوس (1) یهرامش لودج
 قیقحت تایضرف قیقحت تالاوس

 هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و هارهدایپ داجیا نیب ایآ
 ؟دراد دوجو یرادانعم هطبار

  .دراد دوجو یرادانعم هطبار هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و هارهدایپ داجیا نیب

 لیباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم رد هارهدایپ داجیا یاههفلؤم زا کیمادک
 ؟تسا هتشاد یرهش یرگشدرگ هعسوت رد یرتشیب تارثا

 

 -ینمیا ،یاههفلؤم ،لیباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم رد هارهدایپ داجیا یاههفلؤم نایم رد ،دسریم رظن هب
 دناهتشاد یرهش یرگشدرگ هعسوت رد یرتشیب ریثات هکبش ماجسنا و یگتسویپ و تینما

 عوضوم تایبدا

 قیقحت هینیشیپ
 هلمج زا .تسا هدش ماجنا یناوارف تاقیقحت نونکات یرگشدرگ یاههارهدایپ هژیو هب یرهش یرگشدرگ هنیمز رد
  .دومن هراشا هنومن دنچ هب ناوتیم هتفرگ ماجنا یلخاد تاقیقحت
 رد یرگشدرگ یدنمتیاضر بوچراچ رد هارهدایپ تیلباق یسررب هب رگید یشهوژپ رد (1396) شنراکمه و یمالسا
 و ییاناوخ هفلؤم ،هارهدایپ یاههفلؤم نایم زا ،هک دندیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ تشر رهش یدهلاملع هارهدایپ
 یشهوژپ رد (1396) روپدارم نینچمه .دراد یدهلاملع هارهدایپ نارگشدرگ یدنمتیاضر رب یرتشیب ریثات یریذپریوصت
 ریثأت ،هک دندیسر هجیتن نیا هب ،دابآ مرخ رهش رد یرگشدرگ هعسوت رب یرادمهدایپ یاهصخشا ریثات یسررب هب رگید
 مامت رد یلماع یاهراب رادقم و تسا رادینعم دابآمرخ رد یرهش یرگشدرگ ۀعسوت رب یرادمهدایپ یاهصخاش
 ،11/9 یسرتسد ،16/9تیباذج و ییایوپ صخاش یارب یلماع راب رادقم هکیروطهب ؛تسا 93/9 یالاب اهصخاش
 و تینما صخاش نیب نیا رد .تسا 93/9یربراک عونت و 06/9 یگتسویپ ،71/9تینما ،03/9 یتحار ،11/9ینمیا
 رد یشهوژپ رد (0396) ناینیما و یدنرزروپ .دنراد یرهش هدایپ یرگشدرگ رب ار ریثأت نیرتشیب بیترتهب یسرتسد
 ،نارهت دادرخ 96 نابایخ رد یرهش رادیاپ هعسوت رظنم زا یرگشدرگ یاههارهدایپ ینیرفآزاب یاهتیلباق یبایزرا هنیمز
یم و دنتسه نارگشدرگ و یرهش یایوپ یاهاضف هدنهد دنویپ و یلصا طبار ،یرگشدرگ یاههارهدایپ هکنیا هب هراشا اب
 رد نارگشدرگ لاعف روضح و یرهش یرگشدرگ هعسوت یساسا لماع ،یعامتجا و یداصتقا شقن رب هوالع دنناوت
 نابایخ و (نارهت گرزب رازاب) نارهت رهش یزکرم تفاب یلصا هدودحم یسررب هب ،دنوش بوسحم ،یرهش یاهاضف
 زا هدافتسا اب یرگشدرگرظنم زا قوف ریسم توق و فعض طاقن هک .دناهدرک یعس ،هلاقم نیا رد .دناهتخادرپ ،دادرخ96
 هعسوت یاتسار رد یلمع و یملع یاهدربهار و کیژتارتسا یاهراکهار ،مهم نیا یارب و دننک ییاسانش ،تاوس لدم
 هلاقم :هلمج زا هتفرگ ماجنا یدایز تاقیقحت زین لیبدرا رهش یرگشدرگ هنیمز رد نینچمه .دناهداد هئارا ،یرگشدرگ
 و اهلیسناتپ یسررب هب ،لیباروش هچایرد یرگشدرگ هعسوت رب رثوم لماوع لیلحت ناونع اب (7396) یناحبس و گنرهم
 اب (6396) یمرکادخ و هدازاشاپ هلاقم ،SWOTیلیلحت کینکت زا هدافتسا اب هچایرد یرگشدرگ هعسوت یاهتیدودحم
 ناونع اب (6396) ناراکمه و داژندحا "لیبدرا لیباروش هچایرد یرگشدرگ یهعسوت یارب بسانم یاهدربهار "ناونع
 و یفجن هلاقم و SWOTلدم زا هدافتسا اب لیبدرا یرهش یرگشدرگ هعسوت رد لیباروش هچایرد شقن یبایزرا
 هدودحم) GIS زا هدافتسا اب نآ یطیحم تسیز یاهدمایپ و لیبدرا یکیزیف هعسوت شقن لیلحت ناونع اب شناراکمه
 زین یزاسهارهدایپ هنیمز رد یجراخ تاقیقحت یرس زا تیاهن رد .دومن هراشا (لیباروش هچایرد نوماریپ :هعلاطم دروم
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 روپمالاوک رهش رد یرگشدرگ یاهناکم هب یزاسهارهدایپ قاحلا ناونع اب (9647) 6ملسم و گناجوا هلاقم هب ناوتیم
 رهش یرهش یمومع نکاما رد یرگشدرگ هنیمز رد نارگشدرگ هاگدید یشیامیپ یاهشور زا هدافتسا اب ،یزلام
 تیاضر شیازفا و یناکم یگتسبلد شیازفا ،لاغتشا یزاسهارهدایپ اب ،دهدیم ناشن اههتفای .تسا هتخادرپ ورپمالالاوک
 شیازفا و یزاسهارهدایپ ناونع اب رگید یاهلاقم رد (7647) شناراکمه و 7نیدلاسمش .تسا هتفای شیازفا نارگشدرگ
 نازیم رهش رد یزاسهارهدایپ اب هک دهدیم ناشن اههتفای .دناهتخادرپ یزلام روپمالالاوک رهش رد یرهش یگدنزرس
  .تسا هتفای شیازفا هعلاطم دروم هدودحم رد یباداش و یگدنزرس
 یرظن ینابم
 نانچمه نآ فیرعت و ددرگیمرب یدالیم 6616 لاس هب نآ هچخیرات هک تسا هدرتسگ و ریگارف یموهفم یرگشدرگ
 4416 لاس رد راب نیتسخن یارب Tourist هملک .(17 :4396 ،ناراکمه و یرداق) تسا ینوگرگد و رییغت شوختسد
 یارب ای و نتخومآ ای حیرفت یارب هک دوب یسک یانعم هب و دیدرگ پاچ دروفسکآ یسیلگنا تغل گنهرف رد یدالیم
 هژاو لداعم رگشدرگ .(76 :7396 ،ناراکمه و روپبیان) دنکیم ندید ناکم نیدنچ زا دوخ یصخش فادها هب ندیسر
 .(9196:66 ،یناتسهد) دهدیم ماجنا یرگشدرگ تیلاعف هک تسا یدرف ره نآ زا روظنم و دشابیم تسیروت یسیلگنا
 و تالیصحت لیمکت یارب هک هسنارف ناگدازفارشا یارب ادتبا هژاو نیا .دش لومعم مهدزون نرق زا حالطصا نیا
 هب روظنم نیا هب هک دشیم قالطا یناسک هب ادعب و تاحیرفت و یمرگرس یارجام دعب و دنتفریم رفس هب هبرجت بسک
 ات زیمن اپورا رد .تفای جاور یدرگناهج هژاو متسیب نرق مود همین زا و حایس هژاو ادتبا یسراف نابز رد .دنتفریم رفس
 هباشم فیرعت زین نیو یدرگناهج یسررب وتیتسنا وضع رکنرب رتکد .دوب دودحم اهترفاسم هنوگ نیا ،هدزون نرق
 -7 .دوشیم دراو جراخ زا هک ییاهتسیروت -6:دوشیم میسقت هتسد هس هب یدرگناهج .دهدیم هئارا للم نامزاس
 رد و دنتسه دوخ روشک میقم هک ییاهتسیروت -9 .دننکیم ترفاسم رگید روشک هب دوخ روشک زا هک ییاهتسیروت
  .(7396:66 ،نایرظن) دننکیم ترفاسم ناشروشک لخاد

 قطنم ساسا رب یرادهیامرس متسیس .تسا هتسباو یرادهیامرس یداصتقا متسیس هب لوا هلهو رد یرگشدرگ تعنص
 یارب دوس نآ یراذگهیامرس و دوس بسک نامه ای رتشیب یراذگهیامرس یارب هیامرس نوزفا مد تشابنا) دوخ یتاذ
 تایح هب و ،دیلوت زاب ار دوخ دناوتب ات دشاب دوخ تالوصحم یارب دیدج یاهرازاب لابند هب دیاب ،(رتشیب دوس بسک
-یم یعس ،دراد دوخ نورد رد ار نارحب ،دوخ ینورد قطنم ساسا رب یرادهیامرس متسیس نوچ اما .دهد همادا دوخ
 و هدرک رود دوخ زا ار ( ...و یمروت دوکر نارحب ،دیلوت دازام نارحب دننام) اهنارحب نیا یاهرود تروص هب ات دننک
 و عونت .7 و ییایفارغج شرتسگ .6هب زاین یرادهیامرس متسیس روظنم نیا یارب .دنک لح اتقوم ار ورشیپ یاهنارحب
 رد .دش یرادهیامرس داصتقا دراو "9هافر تلود"ناونع تحت یدیدج درکیور رگید بناج زا .دراد فرصم شرتسگ
 تروص نیدب و دش یبرغ یاهروشک مدرم نایم رد یبسن هافر یریگلکش بجوم هافر تلود ندمآ راک یور ،عقاو

                                                           
1 . Ujang, Norsidah and Muslim, Zulkifli 
2 . ShuhanaShamsuddin 
3 . Welfare State 
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147 ،یگیبرمک) دروآ دوجو هب ار فرصم رد عونت و فرصم شرتسگ ینعی یرادهیامرس مود فده  ؛467- :1196
  .(96-47 :9196 ،ناریپ ؛30-49 :3196 ،تکرپ
 یرهش یاهاضف نارگشدرگ دیدزاب دروم یاهاضف نیرتمهم زا یکی ناهج فلتخم یاهروشک رد :یرهش یرگشدرگ
 یمهم یرگشدرگ دصاقم ابلاغ ،دنراد یرایسب یگنهرف و یخیرات یاههبذاج هکنآ تلع هب یرهش یحاون .دنتسه
 زا ،دنشاب عقاو یرهش ریغ قطانم رد یرگشدرگ یاههبذاج هک یتروص رد یتح نیا رب هوالع .دنوشیم بوسحم
 زا یدایز مجح ،نیاربانب .دنریگیم رارق یرگشدرگ اب هطبار رد دنهدیم تامدخ دوخ نوماریپ هب اهرهش هک ییاجنآ
 هناگود تیهام یرهش یرگشدرگ .(42 :7396 ،یریشمش و ییارس) دنوشیم زکرمتم اهرهش رد یرگشدرگ تاناکما
 ناونع هب رهش هکنیا مود و دیآیم رامش هب نارگشدرگ ءادبم نیرتیلصا یانعم هب رهش وس کی زا هک انعم نیا هب ؛دراد
 دصقم ناونع هب ار رهش أمومع ،تسا یرهش یرگشدرگ هب طوبرم هچنآ .دریگیم رارق رظندم یرگشدرگ دصقم
 یرگشدرگ دصقم ناونع هب رهش ینعی ؛یرهش یاضف هب رگشدرگ دورو زا فده عقاو رد و دراد رظندم یرگشدرگ
 .(4396:106 ،درفینابعش و فابیلاق) دوشیم نآ یاضف دراو رهش یرگشدرگ یاههبذاج زا دیدزاب دصق هب و تسا
 نازیم و یطیحم یاهیگژیو نتسویپ مه هب زا هک تسا فلتخم یاهتیلاعف زا یعونتم بیکرت ،یرهش یرگشدرگ
  .(0196 ،یرانید) دوشیم داجیا ،تامدخ هئارا و ناگدننکدیدزاب بذج رد رهش ششک و یدنمناوت
 نازیم فذح باب رد یفلتخم یاههاگدید رورم هب یرهش لقن و لمح رد لیبموتا روفو و مکیو تسیب نرق عورش اب
 یرادمهدایپ ای یزاسهاردایپ رادفرطرپ یاههاگدید هلمج زا .دیدرگ هئارا نادنورهش هرمزور یگدنز رد لیبموتا شقن
 زا .دیدرگ رازگرب باب نیا رد یفلتخم یاهتسشن و اهسنارفنک اهرهش رد هلوقم نیا تیمها هب هجوت اب .دشابیم

 هدیمان 97کاو هک یمسرریغ هورگ کی هلیسوب 6647لاس رد 97نرق رد یورهدایپ هرابرد یللملانیب سنارفنک هلمج
 رد یورهدایپ ثحابم تیمها هب هجوت و یللملانیب هاگیاج کی داجیا ،ییامهدرگ نیا زا فده .دیدرگ داجیا دش
 هدنیآ تاقیقحت تاعوضوم ندومن صخشم و طبترم یاهدرکلمع و تاقیقحت یفرعم ،یزاسمیمصت و یسایس حوطس
 یگدنیامن هک تسا ندنل یورهدایپ نمجنا یربهر تحت داهن مدرم هورگ کی 97نرق رد یورهدایپ هزورما .دشابیم
 رد 97 نرق رد یورهدایپ یللملا نیب سنارفنک 69 نونکات نینچمه .دراد هدهع رب ار اپورا یورهدایپ نویساردف
 رازگرب دناهدوب رتقفوم رادمهدایپ یارب مزال تالیهست ینیب شیپ و یرهش یاهاضف تیفیک ظاحل هب هک ییاهرهش
 زا دنترابع اهسنارفنک نیا تسرهف .تسا هدیدرگ
 67نرق رد یورهدایپ یوسب شیپ :راعش اب 4447 لاس هیروف ،ناتسلگنا ،ندنل :لوا سنارفنک.  

 مکی و تسیب نرق یور هدایپ :راعش اب 6447 لاس هیروف ،ایلارتسا ،ثرپ :مود سنارفنک.  

 یگدنز لباق یاهرهش تمس هب مدق هب مدق :راعش اب 7447 لاس یم ،ایناپسا ،نیتسابس نس :موس سنارفنک.  

  تسیز طیحم و یربارب ،یتمالس:راعش اب 9447 لاس یم ،اکیرمآ ،ناگ روا دنلتروپ :مراهچ سنارفنک.  

 مدرم یارب ییاهرهش :راعش اب 0447 لاس نئوژ ،کرامناد ،گاهنپک :مجنپ سنارفنک.  

 هرمزور یورهدایپ گنهرف :راعش اب 9447 لاس ربماتپس ،سیئوس ،خیروز :مشش سنارفنک.  

 یدعب یاهمدق یارب یریگمیمصت راعش اب 1447 لاس ربتکا ،ایلارتسا ،نروبلم :متفه سنارفنک.  
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 هدایپ نارباع اب تیولوا :راعش اب 2447 لاس ربتکا ،اداناک ،وتنروت :متشه سنارفنک.  

 ایوپ یرهش انولسراب رد یورهدایپ :راعش اب 1447 لاس ربتکا ،ایناپسا ،انولسراب :مهن سنارفنک.  

 رتمک نبرک ،رتشیب یاهماگ :راعش اب 3447 لاس ربتکا ،اکیرمآ ،کرویوین :مهد سنارفنک.  

 رد دش و دمآرد ینمیا رب دیکات اب ."یورهدایپ هب عماوج ندنادرگزاب"راعش اب دنله ههال رهش رد :مهدزای سنارفنک 
  .(0396:16 ،هدازریدغ) 4647ربماون رد یعوضوم روحم جنپ

 هب یشقن یرهش یاهریسم ،یرهش یاهاضف یناسنا یاههبنج هب هجوت زا تلفغ لیلد هب ام رصاعم یاهرهش رثکا رد
 گنرمک یرهش یاضف ناونع هب نابایخ رد نادنورهش روضح ،نآ هجیتن رد هگ هتفرگ دوخ هب یسرتسد لماع ناونع
 (6) رادومن .دهدب تسد زا ار دوخ یانعم یرهش تایح و یعامتجا یاهتیلاعف هک هدش ببس و هدش

 
  .(3831 :یهلادسا ؛5931:یقداص) ناسنا یکیزیف یاهیگژیو هب هجوت اب یروحمهدایپ یایازم نیرتمهم :(1) رادومن

 رد هک تسنآ رگنایب دهاوش دوجو ،دراذگیم یرادمهدایپ هلوقم هب ورشیپ یاهروشک هجوت زا ههدراهچ هنافساتم
 دقاف هدایپ .تسا هدیدرگن هجوت هدایپ یاهدودحم هلمج زا یرهش یمومع یاهاضف هب دیاب هکروطنآ ،ناریا یاهرهش
 رد هدایپ یاهریسم داجیا یرظن ینابم جیورت و یفرعم اذل دشابیم یلعف یرهش هعسوت یاهحرط رد هتسیاش یهاگیاج
-یم ساسحا شیپ زا شیپ هنیمز نیا رد یلمع تامادقا ماجنا و یدبلاکو یکیفارت تالکشم و لئاسم هیلک نتفرگ رظن
  .(9396:1 ،یقداص) ددرگ
 یزاسهارهدایپ اب طابترا رد یرظن یاهدرکیور

 لیدبت مولع یاههخاش و اههتشر یمامت رد بلاغ درکیور هب رادیاپ هعسوت هاگدید هزورما :یرهش رادیاپهعسوت هیرظن
 نیرتیعیبط و نیرتکاپ ناونع هب ،هدایپ تکرح .تسا هتشاد هارمه هب ار ینوگانوگ یاهشلاچ و اهثحب و هدیدرگ
 و میقتسم راذگریثات فلتخم داعبا زا ،دنتسه اهرهش رد ییاجهباج هویش نیا یلصا رتسب هک اههارهدایپ و یربارت هنوگ
 و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا لئاسم ،یطیحمتسیز ،لقن و لمح ،یحور و یمسج تمالس نوچمه میقتسم ریغ
 رد یرهش رادیاپ هعسوت هیرظن هراومه اذل .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم اهرهش رد رادیاپ هعسوت داجیا رد یسایس
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 ،ناراکمه و یدمحم) دراد یرایسب هجوت و دیکات هدایپ یاهریسم و روحمهدایپ تیمها و شقن رب دوخ فلتخم داعبا
7396:1).  
 و اهکراپ و سرادم ،یحیرفت قطانم اههزاغم ،راک یاهلحم ،یزاسهناخ ،نیون یزاسرهش رد :نیون یزاسرهش
-یم رارق یورهدایپ یارب رگیدکی زا بسانم یاهلصاف رد همه ،نینکاس هرمزور یادنز یارب یرورض یرهش تاناکما
 یزاسرهش عقاو رد .درگیم داهنشیپ ،اهنابوتا و اههداج یاج هب ار کبس نهآ طوطخ و اهراطق رتشیب هدافتسا و دنریگ
 همه یارب رتهب یاهدنیآ تخاس نآ فده و تسا رضاح هدس یحارط و یزیرهمانرب شبنج نیرتمهم ،یون
 هب و تسا هدش هتخاس یاهطیحم حرط حالصا یارب یناهج شبنج کی نیون یزاسرهش ،رگید نایب هب .تساهناسنا
  .(2:نامه) تسا رتبولطم یاهطیحم تخاس طسوت یگدنز یاهدرادناتسا و یگدنز تیفیک دوبهب لابند
 زا هدافتسا یارب وا تاحیجرت نازیم و هدایپ رباع راتفر و تکرح تروپاپ ار هیرظن ساسا رب :1981تروپاپار هیرظن
 ،تینما ،ینمیا ریظن یلماوع .تسا یعامتجا ۔یگنهرف و یکیزیف رتماراپ ود زا رثاتم یلک روط هب یرادمهدایپ یاهاضف
 یارب رباع تاحیجرت نازیم رد ریسم تیباذج و ییابیز ،تکرح طیحم تیفیک ،یوج طیارش و ناکم و نامز ،یتحار
 تیباذج و یهاتوک ،هدایپ ریسم یگتسویپ هب ناوتیم راذگریثات لماوع نیرتمهم زا و تسا راذگریثات اهاضف زا هدافتسا
  .(4396:76 ،ینیعم) درک هراشا یتحار ،ینمیا ،تینما و ییابیز ،ریسم
 یاهطیحم یارب هک یفیراعت نیرتعماج زا یکی رد ندروب ند :هارهدایپ یاهصخاش اب هطبار رد ندروب ند هاگدید
 :دشاب یگژیو نیا یاراد هک تسا یعامتجا ،هدایپ طیحم»:دنکیم فیرعت هنوگ نیا ار نآ ،تسا هدش حرطم هدایپ
 ،لداعتم ،تینما و ینمیا شیازفا ،وردوخ زا هدافتسا مدع رب دیکأت ،یناسنا سایقم ندوب اراد ،مدرم یارب هدش یحارط
  .(7396:46 ،یدمحم) (هراوس و هخرچود تکرح هدننک نیمأت ،شخب تذل ،ملاس ،قفوم ،هدنزرس ،طلتخم
 طابترا رد ،یرگشدرگ و یورهدایپ هلوقم اب هک یرهش هدش یحارط یاضف هب ،یرگشدرگ هارهدایپ :یرگشدرگ هارهدایپ
 ییاناوت زا یاهجرد و نس ره اب ،نآ ناگدننکدیدزاب و نینکاس هک تسا یناکم ،هارهدایپ .دراد هراشا ،دشابیم میقتسم

 ،تغارف ماگنه رد طقف هن ،یورهدایپ ماگنه رد ار تینما و یتحار و شیاسآ ،یریذپلد و تیباذج دنناوتیم یتکرح
  .(0396:1 ،ناینیما) دننک ساسحا ،ددرت نیح رد و (اضف و امن) تالیهست و تاناکما زا هدافتسا نامز رد هکلب
 قیقحت یسانششور

 دروم تاعالطا و اههداد .دشابیم یلیلحت یفیصوت نآ شور و یدربراک قیقحت عون رضاح شهوژپ رد :قیقحت شور
 ،تسا هدش یروآدرگ (همانشسرپ زا هدافتسا) یشیامیپ شور اب ینادیم تاعلاطم زین و یا هناخباتک ددعتم عبانم زا زاین
 قیقحت رد نینچمه .تسا هدش یحارط یا هنیزگ جنپ ترکیل فیط ساسا رب هک دشابیم لاوس 70 یواح اه همانشسرپ

 مولعمان هعماج لومرف زا اذل .دوبن صخشم هعلاطم دروم هدودحم هب یدورو نارگشدرگ دادعت هکنیا هب هجوت اب رضاح
 هعماج رد تفص دوجو لامتحا دصرد 42 اب و دصرد 93 نانیمطا حطس اب و لومرف نیا ساسارب و دیدرگ هدافتسا
  .دندش باختنا قیقحت هنومن ناونعهب رفن 019 دادعت

: n ؛هنومن مجح  
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: Z ؛درادناتسا دحاو لامرن ریغتم رادقم 

: P ؛نیعم تفص یاراد تیعمج زا یتبسن 

= (1-p): q ؛نیعم تفص دقاف تیعمج زا یتبسن 

: d ؛اطخ دصرد ای زاجم هابتشا رادقم 

: Z ؛تسا 13/6 ربارب دصرد 93 نانیمطا نازیم رد هک درادناتسا دحاو لامرن ریغتم رادقم 

: d تسا هدش هتفرگ رظن رد دصرد 94/4 قیقحت نیا رد هک ؛تسا 94/4 ای 64/4 ربارب ًاالومعم هک زاجم هابتشا رادقم.  

: P رادقمp و q رادقم رثکادح هب سنایراو تروص نیا رد و تفرگ رظن رد 9/4 ار نآ ناوت یم ،دشابن رایتخا رد رگا هک 
 روظنم هب .تسا هدمآ تسدب هداس یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب زین اههنومن .(916 :3196 ،این ظفاح) دسر یم دوخ
 ییوگخساپ تهج یطابنتسا رامآ شخب رد نینچمه .دش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا ،قیقحت یاه هتفای لیلحت و  هیزجت
 و اهریغتم نیب هطبار ییاسانش تهج رد نمریپسا یگتسبمه ،یاهنومن کت یت یاهنومزآ زا قیقحت لوا هیضرف هب

 کینکت و تارثا ینیب شیپ یارب هریغتمدنچ نویسرگر یاهنومزآ زا زین قیقحت مود هیضرف هب ییوگخساپ تهج
 لدم زا سپس .تسا هدش هدافتسا هتسباو و ریغتم یاهصخاش میقتسمریغ و میقتسم تارثا ییاسانش یارب ریسم لیلحت
  .تسا هدش هدافتسا هعلاطم دروم یاههیوگ زا کیره هاگیاج ندومن صخشم تهج سارپوک هرایعمدنچ یریگمیمصت
 ،لیبدرا رهش .تسا هدش باختنا هعلاطم دروم رهش ناونعب لیبدرا رهش قیقحت نیا رد :هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
 .دراد رارق ،یلامش ضرع 19˚99΄ ات 29˚19΄ و یقرش لوط 10˚39΄ ات 20˚10΄ییایفارغج تاصتخم اب یا هقطنم رد
 (1) لکش .تسا هتفرگ رارق ایرد حطس زا یرتم 4096 عافترا رد و لیبدرا تشد رد رهش نیا

 
 یروشک تامیسقت رد لیباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم تیعقوم :(1) لکش

 روش رایسب البق هچایرد نیا هک تسا لیباروش هچایرد لیبدرا فارطا یرگشدرگ یاههبذاج زا یکی لیباروش هچایرد
 هداد شرورپ نآ رد یهام یعون هکیروطب ،هدش هتساک نآ یروش زا نیریش بآ ندش هدوزفا اب هزورما یلو تسا هدوب
 ،ینادیم و ود تسیپ ،ینارقیاق هلمج زا یرایسب یگنهرف و یشزرو ،یحیرفت تاناکما یاراد هچایرد نیا .دوشیم
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 ...و هچایرد طسو رد ناروتسر ،اههچب یارب یزابرهش هعومجم ،ابیز و زهجم یاهلته ،شحو غاب ،یراوس هخرچود
 رد ووریغاب ناتسهوک یاههرد زا یکی رد لاخلخ فرطب لیبدرا یقرش بونج یرتمولیک 10 رد هچایرد نیا .تسا
 نیرتیندید و نیرتابیز زا یکی رتم جنپ طسوتم قمع و راتکه 467رب غلاب یتحاسم اب ایرد حطس زا یرتم 4497 عافترا
  .دهدیم شیامن ار لیباروش یرگشدرگ هنومن هقطنم هدودحم یضارا یربراک (7) لکش .دشابیم ناریا یاههچایرد

 
 یرگشدرگ هنومن هقطنم هدودحم یضارا یربراک :(2) لکش

 4396:هصرع رواشم نیسدنهم :عبنم

 لیلحت و هیزجت
 هب یفیصوت یاههتفای .دیدرگ هدافتسا اههداد لیلحت تهجspss رازفا مرن زا تاعالطا و اههداد یروآدرگ زا سپ

 :دشابیم ریز تروص
 هدوب نانز مه دصرد 09 و دنهدیم لیکشت نادرم ار دصرد 11 هعلاطم دروم هدودحم رد هدنهد خساپ رفن 019 زا-

  .دنا

 هورگ و دشابیم دصرد 00 اب لاس 07 یلا 06 ینس هورگ اب هبلغ هک تسا نیا رگنایب ناگهدنهد خساپ ینس تیعضو 
  .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتمک دصرد 7/9 اب لاس 90-09 ینس

 دنتسه تلود دنمراک و هدوب لوغشم یتلود لغاشم رد دصرد 0/16 هک دهدیم ناشن وگخساپ دارفا لغش یسررب، 
  .دندوب راکیب مه دصرد 19 و ،رادهناخ دصرد 0/96 ،دازآ لغاشم رد دصرد 7/49

 یاراد دصرد 9/66 هدنهدخساپ رفن 019 عومجم زا ،هک دهدیم ناشن داوس تیعضو رظن زا قیقحت یاههتفای 
 ملپید ریز دصرد 6/16 ،ملپید کردم دصرد 1/99 ،یسانشراک کردم یاراد دصرد 1/19 ،یرتکد و دشرا یسانشراک
  .دناهتشاد
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 هام رد ناموت رازه 449 زا رتمک یدمآرد دصرد 9/1 ،هک داد ناشن نایوگخساپ دمآرد زا لصاح ینادیم یاههتفای 
 نویلیم کی نیب یدمآرد مه دصرد 97 ،هام رد ناموت نویلیم کی یلا رازه 649 نیب یدمآرد مه دصرد 0/3 ،دنراد
 هرخالاب و ناموت نویلیم ود یلا ناموت نویلیم مین و کی نیب یدمآرد دصرد 2/16 ،ناموت نویلیم مین و کی یلا
  .دناهتشاد هام رد ناموت نویلیم ود زا رتالاب یدمآرد (دصرد1/40) نایوگخساپ دادعت نیرتشیب

 و زییاپ دصرد 7/96 ،ناتسبات دصرد 1/17 ،راهب لصف دصرد 7/70 نایوگخساپ رتشیب هک دهدیم ناشن اههتفای 
 یفیصوت یاهیگژیو (7) و(6) لودج .دننادیم بسانم ار هاگجرفت نیا رد حیرفت نامز ار ناتسمز زین دصرد 1/96
  .دهدیم شیامن ار یرهش یرگشدرگ و هارهدایپ داجیا یاههفلؤم

 هارهدایپ داجیا یاههفلوم یفیصوت یاهیگژیو :(1) لودج
 درادناتسا فارحنا نیگنایم مومیزکام مومینیم یناوارف اه هفلوم
 91/4 42/7 49/0 26/6 019 تینما و ینمیا

 74/6 36/9 9 6 019 هکبش ماجسنا و یگتسویپ

 43/4 47/9 9 6 019 یسرتسد

 21/4 23/7 21/0 6 019 طیحم تیباذج نیمات

 11/4 67/9 9 6 019 طلتخم یاهیربراک تیمها و نیمز یربراک ،لقن و لمح بسانم طابترا

 67/4 93/7 9 6 019 شزومآ و یمومع تمالس

 23/4 97/9 9 6 019 اهرهش یرادیاپ شیازفا و یربارب

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  .دهدیم شیامن ار یرهش یرگشدرگ یاهصخاش یفیصوت یاهیگژیو زین (2) لودج
 یرهش یرگشدرگ یاهصخاش یفیصوت یاهیگژیو :(2) لودج

 درادناتسا فارحنا نیگنایم مومیزکام مومینیم یناوارف اههفلوم
 943/4 76/9 97/2 6 019 یداصتقا

 32/4 91/7 9 6 019 یعامتجا

 64/6 11/7 9 6 019 یطیحم

 91/4 03/7 9 6 019 یدبلاک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

  .«دراد دوجو یرادانعم هطبار هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و هارهدایپ داجیا نیب» لوا هیضرف
 هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و هارهدایپ داجیا نیب هطبار یسررب تهج قیقحت زا تمسق نیا رد
 زا اهریغتم نیب هطبار ندوب رادانعم یارب .تسا هدش هدافتسا نمریپسا یگتسبمه نومزآ زا هدافتسا اب (لیباروش هقطنم)
-یم نانیمطا دصرد 93 اب ،دشاب دصرد 9 زا رتمک (sig) نومزآ یرادانعم حطس رگا ،نمریپسا یگتسبمه بیرض قیرط
 اب یرگشدرگ هعسوت  صخاش نیب ،دهدیم ناشن قیقحت یاههتفای نیاربانب .دومن تباث ار ریغتم ود هطبار ناوت
 رادقم اب هکبش ماجسنا و یگتسویپ ،444/4یرادانعم حطس و490/4یگتسبمه رادقم اب تینما و ینمیا یاه هفلوم
 تیباذج ،444/4یرادانعم حطس و 160/4 یگتسبمه رادقم اب یسرتسد ،444/4یرادانعم حطس و 119/4 یگتسبمه
 رادقم اب نیمز یربراک ،لقن و لمح بسانم طابترا ،444/4 یرادانعم حطس و 119/4یگتسبمه رادقم اب طیحم
 و 444/4 یرادانعم حطس و 909/4 یگتسبمه رادقم اب یمومع تمالس ،444/4 یرادانعم حطس و 399/4 یگتسبمه
 .دراد دوجو یرادانعم و تبثم هطبار 444/4 یرادانعم حطس و 799/4 یگتسبمه رادقم اب یرادیاپ شیازفا و یربارب
 لماوع زا و هتشاد یرگشدرگ بذج رب یریذپانراکنا تبثم تارثا ،هعلاطم دروم هدودحم رد هارهدایپ داجیا هک یروط هب
 دوخ لابند هب هک هدوب یلم و یموب گنهرف رولبت یارب یناکم زین و دشابیم یجراخ و یلخاد یرگشدرگ بذج مهم
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 نیب هطبار نومزآ نیا رد نینچمه .دراد یپ رد ار هرطاخ و تیوه ،تنس ،گنهرف ،یخیرات موادت ،نامز اب ناسنا طابترا
 دروم یاه هفلوم همه ،هک تسا نآ زا یکاح جیاتن هک تفرگ رارق شجنس دروم مه رگیدمه اب هارهدایپ داجیا اه هفلوم
 ریاس هعسوت رب هفلوم کی هعسوت و دنراد یرادانعم و تبثم هطبار 64/4 یافلآ حطس رد رگیدمه هب قیقحت نیا رد رظن
  .(9) لودج .دش دهاوخ رجنم مه رگید یاه هفلوم

 یرهش یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا یاه هفلوم شجنس :(3) لودج

 یگتسبمه اه صخاش /اه هفلوم
 هعسوت
 یرگشدرگ

 و ینمیا
 تینما

 یگتسویپ
 ماجسنا و

 هکبش

 یسرتسد

 تیباذج
 طیحم

 بسانم طابترا
 ،لقن و لمح
 نیمز یربراک

 تمالس
 یمومع

 و یربارب
 شیازفا
 یرادیاپ

 یرگشدرگ هعسوت
 **99/4 **09/4 **99/4 **19/4 **60/4 **19/4 **90/4 6 شزرا

 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 4 یرادانعم

 تینما و ینمیا
 **37/4 **27/4 **19/4 **40/4 **79/4 **99/4 6 **90/4 شزرا

 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 4 444/4 یرادانعم

 هکبش ماجسنا و یگتسویپ
 **70/4 **49/4 **09/4 **10/4 **19/4 6 **99/4 **19/4 شزرا

 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 4 444/4 444/4 یرادانعم

 یسرتسد
 **17/4 *376/4 **09/4 **27/4 6 **19/4 **79/4 **60/4 شزرا

 444/4 664/4 444/4 444/4 4 444/4 444/4 444/4 یرادانعم

 طیحم تیباذج
 **30/4 **69/4 **60/4 6 **27/4 **10/4 **40/4 **19/4 شزرا

 444/4 444/4 444/4 4 444/4 444/4 444/4 444/4 یرادانعم

 و لقن و لمح طابترا
 نیمز یربراک

 **20/4 **17/4 6 **60/4 **09/4 **09/4 **19/4 **99/4 شزرا

 444/4 444/4 4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 یرادانعم

 یمومع تمالس
 **39/4 6 **17/4 **69/4 *76/4 **49/4 **27/4 **99/4 شزرا

 444/4 4 444/4 444/4 664/4 444/4 444/4 444/4 یرادانعم

 یرادیاپ شیازفا و یربارب
 6 **39/4 **20/4 **30/4 **17/4 **70/4 **37/4 **99/4 شزرا

 4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 یرادانعم

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed) .  

*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed) .  

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هطبار زین همادا رد لیبدرا لیباروش رد یرگشدرگ هعسوت هعسوت رب هارهدایپ داجیا یاه هفلوم نیب هطبار یسررب زا دعب
 رارق شجنس دروم نمریپسا یگتسبمه نومزآ زا هدافتسا اب یرهش یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا صخاش ود نیب
 حطس و 499/4 یگتسبمه رادقم اب یرهش یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا ،دهدیم ناشن جیاتن ،هک تفرگ
 ،دنشاب یرگشدرگ هعسوت لماوع زا یکی دنناوت یم اه هارهدایپ ،هکنانچ .دنراد یرادانعم و تبثم هطبار 444/4 یرادانعم
 رگشدرگ تیاده و تفاب زا تظافح ناونع هب دناوت یم یرگشدرگ هعسوت لوصا نتفرگ رظن رد اب اه هارهدایپ یحارط
 یفرعم نمض و دوش یم یحارط وا تکرح اب قباطم یتفای یارب ناسنا تکرح اب قباطم هک اه هارهدایپ نیا .ددرگ رجنم
 و دزاس سونام تفاب اب ار ییانشآان ره دناوت یم بسانم یوار کی و یداه کی ناونع هب نآ شزرا اب رصانع و تفاب
  .(0 لودج) ددرگ یرگشدرگ بذج و هعسوت بجوم و دزاس یراج ار تفاب نورد تایح ات دشاب یهار

 یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا نیب نوسریپ یگتسبمه بیرض جیاتن (4) لودج
 داعبا نمریپسا یگتسبمه یرگشدرگ هعسوت هار هدایپ داجیا یناوارف

483 

 یگتسبمه شزرا 1 135/1**
 یرگشدرگ هعسوت

 یرادانعم حطس 1 111 .1

 یگتسبمه شزرا 35/1** 1
 هار هدایپ داجیا

 یرادانعم حطس 111 .1 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم     46/4 حطس رد یگتسبمه یرادانعم (**) 
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 یاه مویداتسا ،رتائت یاه نلاس ،دوبدای یاهانب لماش عونتم یاه هبذاج اب اهرهش ،تفگ ناوت یم یلک روط هب نیاربانب
 دارفا ای مهم ثداوح هب طوبرم ییاه ناکم و یخیرات یرامعم اب یقطانم ،دیرخ زکارم ،یزابرهش ،اه کراپ ،یشزرو
 دوشیم یعامتجا تایح قنور ببس ،تسا هدنز و ایوپ ،یناسنا هک یریسم .دنتسه یرایسب نارگشدرگ بذاج ،روهشم
 یترابع هب و تسا رهش شیامن ۀنحص ،یعمج یاه هصرع زا یکی ناونع هب دوخ و تسا زاس هرطاخ و شخب تیوه و
 هب ندیشخب قنور ،تفاب زا تظافح فده اب یرگشدرگ ۀدایپ یاهریسم یحارط ،بیترت نیا هب .ربعم مه و دصقم مه
 و تامادقا نیرتمهم زا یکی ،رگید یبناج فادها ندناسر ققحت هب و یرهش ۀعسوت یقطنم لرتنک ،یرگشدرگ تعنص
 هقطنم رد یرهش یرگشدرگ شرتسگ و هار هدایپ داجیا نیب ،هک میریگ یم هجیتن ،اذل .دور یم رامش هب تفاب رد تلاخادم
 هعلاطم دروم هدودحم رد قیقحت لوا هیضرف و دراد دوجو یرادانعم تبثم هطبار 94/4 یافلآ حطس رد هعلاطم دروم
  .ددرگ یم دییأت
 یرگشدرگ هعسوت رد نارگشدرگ تینما و ینمیا هفلؤم هارهدایپ یاههفلؤم نایم رد دسر یم رظن هب :مود هیضرف
  .تسا هتشاد ار میقتسم ریغ و میقتسم ریثات نیرتشیب

 هدافتسا اب یرهش یرگشدرگ شیازفا رد هارهدایپ داجیا یاههفلؤم میقتسمریغ و میقتسم تارثا یسررب هب شخب نیا رد
 (7 رادومن) .تسا هدش هتخادرپ ریسم لیلحت لدم زا

 
 نارگشدرگ تینما هعسوت رد هارهدایپ یاهریغتم و لماوع ریسم لیلحت لدم :2 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هیقب رد و دش هتفرگ نویسرگر (هارهدایپ یاههفلوم) لقتسم یاهریغتم و هتسباو ریغتم نیب ادتبا ریسم لیلحت ماجنا یارب
 ریغتم لماوع ریاس و هتسباو ریغتم ناونع هب دناهتشاد ار (BETA) اتب بیرض نیرتشیب هک اهصخاش زا کی ره لحارم
 هتسباو و لقتسم یاهریغتم زا کیره (میقتسمریغ و میقتسم) ریثات عون و نازیم ریز لکش رد .تسا هدش ضرف لقتسم
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 رادیاپ یرگشدرگ هعسوت تهج رد یگتسویپ صخاش میقتسم رثا هک دهدیم ناشن لدم نیا .تسا هدش هداد ناشن
 لودج .تسا هدش یبایزرا رگید یاهصخاش همه زا رتمک یهاگآ و تمالس صخاش میقتسم رثا و هدوب رتشیب یرهش
(9).  

 هعلاطم دروم یاهرییغتم ری هارهدابپ میقتسم ریغ و میقتسم تارثا نازیم شجنس :(5) لودج
 یدنب تیولوا یلک رثا میقتسم ریغ رثا میقتسم رثا اهریغتم
 7 199/4 127/4 414/4 تینما و ینمیا
 6 790/4 0734/4 409/4 هکبش ماجسنا و یگتسویپ
 0 737/4 174/4 017/4 یسرتسد
 2 14/4 224/4 944/4 طیحم تیباذج
 9 937/4 006/4 306/4 نیمز یربراک و لقن و لمح طابترا

 9 716/4 - 716/4 شزومآ و یمومع تمالس
 1 466/4 406/4 -494/4 یرادیاپ شیازفا و یربارب

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ هعسوت رد هارهدایپ داجیا یاههفلوم میقتسم ریغ و میقتسم تارثا ،دهدیم ناشن قوف لودج هک هنوگنامه
 یلکرثا نیرتشیب هک هدمآ تسدب ریسم لیلحت نومزآ زا هدافتسا اب نارگشدرگ تینما و ینمیا هعسوت و یرهش رادیاپ
 یرگشدرگ هعسوت رد (199/4) نازیم اب تینما و ینمیا هفلوم و (790/4) نازیم اب هکبش ماجسنا و یگتسویپ هب طوبرم
 رد هکبش ماجسنا و یگتسویپ ،هچنانچ .تسا هتشاد هعلاطم دروم هدودحم رد نارگشدرگ تینما و ینمیا هعسوت و
 هعسوت هجیتن رد و ناهج یتح و ناریا فلتخم قطانم زا نارگشدرگ بذج بجوم لیبدرا رد لیباروش هقطنم هارهدایپ
 یاهاضف رد یعمج تایح ءاقب و نادنورهش روضح موادت رد ینمیا دوجو نینچمه .تسا هدش یرهش یرگشدرگ
 و وردوخ لباقم رد هراومه تسیاب یم هدایپ نادنورهش ،اه هار هدایپ رد .تسا رثؤم رایسب یرگشدرگ و یرهش
 رگید هجوت لباق و مهم هتکن .دوش لرتنک ًاادیدش یتسیاب یم لیاسو هنوگنیا ددرت هنوگره و دنشاب نمیا تلکیسروتوم
 لخاد زا هار هدایپ یاضف هک دشاب یاهنوگ هب تسیاب یم ریسم و اههندب یحارط .دشاب یم ریسم لوط رد اههدایپ تینما
 و هنابش رتهب یزادرپرون هب زاین بش رد رتهدنزرس یگدنز نیارب هوالع .سکعلاب و دشاب تراظن و تیؤر لباق اههندب
 نیمات مئارج ربارب رد ار طیحم تینما و نکمم ار هارهدایپ زا هنابش هدافتسا ،یعونصم رون .دراد نما یاهگنیکراپ
 هدید و اضف ندید و طلست .تسا یرهش یاهاضف رد تینما شیازفا لماوع زا زین ،رهش رد مدرم لاعف روضح .دنک یم
 یرگشدرگ هنومن هقطنم رد هار هدایپ داجیا ،تفگ ناوتیم اذل .تسا ینمیا سح داجیا بجوم مدرم طسوت ندش
 دییات هعلاطم دروم هددحم رد قیقحت مود هیضرف و دراد نارگشدرگ تینما و ینمیا هعسوت رد یتبثم تارثا لیباروش
  .ددرگیم
 سارپوک لدم زا هدافتسا اب هعلاطم دروم یاههیوگ تیعضو یسررب
 ،سارپوک شور زا هعلاطم دروم یاههیوگ تیعضو و تیمها نازیم یسررب یارب میدومن هراشا الاب رد هک روطنامه
 تابساحم زا لصاح جیاتن و لحارم هب ریز رد .تسا هدش هدافتسا هرایعمدنچ یریگمیمصت یاهشور زا یکی ناونعب
  .تسا هدش هراشا رظن دروم تاعالطا و اههداد یرامآ
 رب اهرایعم زا کیره نزو یهبساحم هدش یحارط یاهرایعم ساسارب دوجوم عضو سیرتام لیکشت :مود و لوا ماگ
  .(2 و1 لودج) .یهدنزو یاهشور زا یکی ساسا
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 یریگمیمصت سیرتام :(6) لودج
 مک رایسب مک طسوتم دایز دایز رایسب اه هیوگ

 91/16 11/16 11/49 91/39 11/47 تینما و ینمیا
 21 9/97 9/39 9/97 9/66 هکبش ماجسنا و یگتسویپ

 9/96 19 60 36 9/66 یسرتسد

 11/06 97 90 99/97 26 طیحم تیباذج نیمات

 9/36 9/49 9/40 92/47 92/66 طلتخم یاه یربراک تیمها و نیمز یربراک ،لقن و لمح بسانم طابترا

 26 67 00 07 26 شزومآ ،یمومع تمالس

 99/07 11/79 79 11/16 99/96 اهرهش یرادیاپ شیازفا و یربارب

 9/36 9/97 97/00 976/36 9/96 یداصتقا

 99/96 66/26 77/60 22/37 99/36 یعامتجا

 06/36 70/16 17/19 1/07 17/07 یطیحمتسیز

 70/16 62/67 06/40 62/97 91/16 یدبلاک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم یاهصخاش زا کیره نزو (7) لودج

 
 مک رایسب مک طسوتم دایز دایز رایسب

weight 917/4 307/4 414/4 937/4 496/4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یازا هب هنیزگ ره رادقم xij و ما Iرایعم نزو qiاجنیا رد هک ریز هطبار ساسا رب یریگمیمصت سیرتام ندرک هزیلامرن :موس ماگ
  :رایعم ره

𝑑𝑖𝑗 (6) هطبار =  �𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗�
𝑗=1

𝑥𝑖𝑗  

 :ریز یهطبار ساسارب یریگمیمصت سیرتام ندرک هزیلامرن :موس ماگ
∑ (7) هطبار 𝒅𝒊𝒋

𝒏

𝒋=𝟏
 

 هبساحم تبثم یاهرایعم اب هک ییاهویتانرتلآ ؛اهویتانرتلآ یهدننک فیصوت هدش هزیلامرن رایعم نزو عومجم یهبساحم :مراهچ ماگ
 و +𝑠𝑗عومجم .دنوشیم هداد ناشن S-j اب ،دنوشیم هبساحم یفنم یاهرایعم اب هک ییاهویتانرتلآ و S+j اب ،دنوشیم

𝑠𝑗−دوشیم هبساحم ریز لومرف یساسارب: 
+𝑠𝑗 (9) هطبار  = ∑ = +𝑑𝑖𝑗

�𝑖
 

𝑠𝑗− = ∑ = −𝑑𝑖𝑗
�𝑖

 

 زا Qj یبسن تیمها .دنوشیم هبساحم (-) یفنم و (+) تبثم یاهرایعم ساسارب هک اهویتانرتلآ یاهسیاقم یدنپهبتر :مجنپ ماگ
 (1) لودج :دوشیم هبساحم ریز لومرف قبط Aj ویتانرتلآ ره

 (0) هطبار 
𝑄𝑗 = 𝑆𝐽+ +

𝑆 −�𝑖�  ∑ = 1𝑠𝑗−𝑥�
𝑗

𝑠𝑗− ∑ =
𝑠𝑗−𝑥
𝑠𝑗−

�
𝑗

= 𝑠𝑗+ +
∑ = 𝑠𝑗−�
𝑗

𝑠𝑗− ∑ = 1 1
𝑠𝑗

�
𝑗

 

 هدش هبساحم یفنم و تبثم یاهرایعم :(8) لودج
 یفنم تبثم اههیوگ

 3111/4 4 تینما و ینمیا

 7113/4 4 هکبش ماجسنا و یگتسویپ

 1911/4 4 یسرتسد

 1292/4 4 طیحم تیباذج نیمات

 7111/4 4 طلتخم یاه یربراک تیمها و نیمز یربراک ،لقن و لمح بسانم طابترا

 0902/4 4 شزومآ ،یمومع تمالس

 01/4 4 اهرهش یرادیاپ شیازفا و یربارب

 92/4 4 یداصتقا

 02/4 4 یعامتجا

 11/4 4 یطیحمتسیز
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 ویتانرتلآ نآ رتالاب یهبتر یهدنهدناشن ،دشاب رتگرزب Qiرادقم هچره Qj ساسارب اهویتانرتلآ یدنبتیولوا :مشش ماگ
 نیرتالاب هشیمه ،تسا لائدیا ویتانرتلآ یترابع هب ای دراد ار نکمم تلاح نیرتهب هک یویتانرتلآ .تسا یدنبتیولوا رد
  .(3 لودج) دراد ار رادقم

 هعلاطم دروم یاه هیوگ کیره هاگیاج و Qi نازیم هبساحم :(9) لودج
 هاگیاج Ni Qi اههیوگ

 6 141/46 293/4 یطیحم تسیز

 7 991/3 421/4 تینما و ینمیا

 9 432/3 911/4 طیحم تیباذج نیمات

 0 442/3 291/4 یعامتجا

 9 111/3 191/4 شزومآ ،یمومع تمالس

 1 411/3 991/4 یداصتقا

 2 971/1 612/4 اهرهش یرادیاپ شیازفا و یربارب

 1 499/1 192/4 تینما و ینمیا

 3 096/1 472/4 یسرتسد

 46 496/1 162/4 طلتخم یاه یربراک تیمها و نیمز یربراک ،لقن و لمح بسانم طابترا
 66 190/2 191/4 هکبش ماجسنا و یگتسویپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نازیم رتشیب هب یطیحم تسیز هیوگ هعلاطم دروم هیوگ66نایم رد ،ددرگیم هدهاشم زین الاب لودج رد هک روطنامه
(Qi=10. 60) نازیم اب زین تینما و ینمیا یاههیوگ و تسخن هاگیاج رد (Qi=9. 85) نیمات هیوگ و مود هاگیاج رد 
 هیوگ لباقم رد .تسا هتفرگ رارق نایوگخساپ هاگدید زا موس هاگیاج رد (Qi=9. 79) نازیم بسک اب یطیحم تیباذج
  .تسا هتفرگ رارق رخآ هاگیاج رد (Qi=7. 45) نازیم بسک اب تیمها ظاحل زا هکبش ماجسنا و یگتسویپ

 یریگهجیتن و یدنبعمج
 و طباور میکحت و شرتسگ ،یگنهرف یاهشزرا یالتعا ،یعمج یاهداهن یریگلکش یارب یبسانم ناکم ار رهش رگا
 و زروهشیدنا ناسنا و"دنورهش"روهظ لحم و یلم یاهتیوه و یناسنا یاهشزرا زا یرادساپ و یعامتجا تابسانم
 رب و دنسریم روهظ هصنم هب دنورهش یارب "ینارمع یاههژورپ"هک رما نیا نتفریذپ اب و هدومن دادملق ریذپتیلوئسم
 ساسا رب یرهش یاهاضف و اههار یریگلکش ،ناریا میدق یاهرهش ،دوب دنهاوخ راذگریثأت و هدوب رثؤم وا تسیز دنور
 هراومه نیشام یارب یزیرهمانرب ،جیار یزاسرهش تنس رد هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدوب هدایپ تکرح زاین و سایقم
 و یعامتجا تالماعت تیوقت رد هارهدایپ شقن هب هجوت اب و رگید یوس زا .تسا ناسنا یارب یزیرهمانرب رب مدقم
  .دنایامنیم یتایح یرما اهناکم هنوگنیا یزاسون ،یدنورهش روهظ و یرهش یگدنز یایحا و یگنهرف
 زا روشک یاهرهش رثکا رد اما .دنتسه رادروخرب هارهدایپ داجیا یارب یوق تاناکما زا اهرهش هکنآ مغر یلع ام روشک رد
 شقن تلع هب لیبدرا رهش ،ناریا یاهرهش نایم زا .دناهدش یحارط هراوس تکرح یارب رباعم و هدش تلفغ هدایپ روحم
 مجح شیازفا نآ عبت هب و هیلقن لیاسو دایدزا ببس رما نیا ،تسا یدایز نارگشدرگ یاریذپ هلاس همه مسیروتوکا
 ،یعامتجا تالماعت شیازفا ،یداصتقا قنور ،مسیروت بذج ثعاب یرهش هارهدایپ ثادحا .تسا هدیدرگ هراوس کیفارت
 مدع تلع هب ،لیباروش هارهدایپ ثادحا و یرادمهدایپ هلاسم هب هجوت اذل ،دوشیم ...و کیفارت شهاک ،هدایپ رباع تینما

 کیفارت ،هدایپ و هراوس تکرح لخادت ،رباعم زا یضعب یاهورهدایپ یمک و یفیک ییوگخساپ مدع ،یرهش هارهدایپ دوجو
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هدایپ هب هجوت مدع هک اجنآ زا .تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا یعامتجا تالماعت تهج یرهش یاضف دوبمک و دیدش
 نازیم شیازفا ،یرهش یاهاضف یدوبان ،یناسنا سایقم نتفر نیب زا ،هراوس کیفارت مجح شیازفا بجوم ،اههار

 یطیحم تیفیک لزنت بجوم یلک روط هب و هدایپ رباع شزرا شهاک ،هدایپ نیرباع تینما و ینمیا نتفر نیب زا ،تافداصت
  .دسریم رظن هب یرورض یرهش یاههارهدایپ داجیا اذل ،ددرگیم فلتخم یاهرظنم زا هزوح
 هدومن راوتسا ساسا نیا رب ار دوخ یلیلحت بوچراچ ،یرظن یاههاگدید و نیشیپ تاعلاطم زا هدافتسا اب شهوژپ نیا
 یاههتفای .تسا یرهش یرگشدرگ شیازفا و یرهش رادیاپ هعسوت یلصا ناکرا زا یکی ناونع هب یاههارهدایپ داجیا هک
 ماجنا لیبدرا رهش رد یرهش یرگشدرگ هعسوت رب لیباروش هارهدایپ داجیا یفیک و یمک لیلحت یاتسار رد شهوژپ نیا

 ساسا رب هنومن مجح .تسا هدوب لیبدرا رهش رد ،اههارهدایپ داجیا یاهرایعم رب دیکأت شهوژپ فده .تسا هدش
 داجیا نازیم یریگ هزادنا یارب شهوژپ نیا رد .دمآ تسد هب رفن 019 دصرد 93 نانیمطا حطس اب مولعمان هعماج لومرف
 هب .دش هدافتسا ترکیل فیط بلاق رد هیوگ 69 یرگشدرگ هعسوت یاههفلوم و هیوگ 76اب یا همانشسرپ زا یاههارهدایپ
 هب طلسم دیتاسا و ناسانشراک ،ناگربخ رظن زا ،نآ رد هحورطم تالاوس و همانشسرپ ییاور نازیم دروآرب روظنم
 هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض زا زین همانشسرپ ییایاپ نییعت روظنم هب .دیدرگ هدافتسا همانشسرپ و قیقحت عوضوم
 زا لصاح جیاتن قبط .دش حرطم یتایضرف نآ عبت هب و دیدرگ حرطم یتالاوس قیقحت فادها هب لین یاتسار رد .دش
 یرگشدرگ شرتسگ و هارهدایپ داجیا نیب»ناونعاب لوا هیضرف اههمانشسرپ یرامآ تاعالطا و اههداد لیلحت و هیزجت

 .تفرگ رارق نومزآ دروم نمریپسا نومزا زا هدافتسا اب «دراد دوجو یرادانعم هطبار هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش
 هطبار 444/4 یرادانعم حطس و 499/4 یگتسبمه رادقم اب یرهش یرگشدرگ هعسوت و هارهدایپ داجیا داد ناشن اههتفای
 لوا هیضرف نیاربانب ،دنشاب یرگشدرگ هعسوت لماوع زا یکی دنناوت یم اه هارهدایپ ،هکنانچ .دنراد یرادانعم و تبثم
 تینما و ینمیا هفلؤم هارهدایپ یاههفلؤم نایم رد دسریم رظن هب ناونع اب زین مود هیضرف نومزآ یارب .دش لوبق
 هدافتسا سارپوک یلیلحت لدم و ریسم لیلحت زا زین ،تسا هتشاد ار ریثات نیرتشیب یرگشدرگ هعسوت رد نارگشدرگ
 و یگتسویپ هب طوبرم یلکرثا نیرتشیب ،دهدیم ناشن تاعالطا و اههداد لیلحت و هیزجت زا لصاح یاههتفای .دیدرگ
 و ینمیا هعسوت و یرگشدرگ هعسوت رد (199/4) نازیم اب تینما و ینمیا هفلوم و (790/4) نازیم اب هکبش ماجسنا
 هیوگ هعلاطم دروم هیوگ 66 نایم رد یاههتفای نینچمه .تسا هتشاد هعلاطم دروم هدودحم رد نارگشدرگ تینما
 (Qi=9. 85) نازیم اب زین تینما و ینمیا یاههیوگ و تسخن هاگیاج رد (Qi=10. 60) نازیم رتشیب هب یطیحم تسیز
 رارق نایوگخساپ هاگدید زا موس هاگیاج رد (Qi=9. 79) نازیم بسک اب یطیحم تیباذج نیمات هیوگ و مود هاگیاج رد
  .تسا هتفرگ
 هب روشک رد ون یثحبم هدایپ یاهریسم یحارط ،اهروشک ریاس رد یرادمهدایپ شبنج زا ههد نیدنچ تشذگ دوجو اب

 رد تلفغ نیا .تسا هتفرگن تروص هنیمز نیا رد یدج یمادقا ،دودحم رایسب تاعلاطم زج هب ،هنافساتم و دیآیم رامش
 ،دوشیم هدید زین یرهش یحارط و یزیرهمانرب رد هکلب ،یرظن تاعلاطم هصرع رد اهنت هن ،ناریا یزاسرهش هاتوک رمع
 هلزنم هب هکلب ،یرهش یاضف زا لقتسم یشخب ناونع هب هن ،ناریا یزاسرهش جیار لاور رد هدایپ رباعم نونکات هک ارچ
نیا زا .تسا هدوب مدقم ناسنا یزیرهمانرب رب هراومھ لیبموتا یارب یزیرهمانرب و هتفر رامش هب هراوس تکرح زا یعبات
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 زکارم یایحا رد دناوتیم هک تسا یتیمھا اب و یرورض تامادقا هلمج زا ،هدایپ یاهریسم یحارط و یزیرهمانرب ،ور
  .دوش عقاو رثوم یرهش
 تاداهنشیپ
-یم هئارا یتاداهنشیپ هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ تیعضو دوبهب تهچ قیقحت یاههتفای قبط شخب نیا رد
 :دوش
 اب ییاهگنیکراپ تسا رتهب .دشابیم گنیکراپ هب یسرتسد مدع هدودحم رد نارگشدرگ تالکشم نیرتگرزب زا یکی •
  .ددرگ داجیا هدودحم فارطا رد بسانم تیفرظ
 لیباروش فارطا رد یتماقا زکارم تیفیک و دادعت ندرب الاب •
  رثوک کرهش یاههدودحم رد یهار نیب و دیدج ییاریذپ یاهدحاو داجیا •
 بش عقاوم رد نارگشدرگ تینما ساسحا ندربالاب تهج یراک و زاس داجیا •
 بش رد هدودحم یزادرپرون هجوت •
  هدودحم فارطا یزابرهش تازیهجت و تاسیسات شیازفا •
 عبانم
 یرهش یرگشدرگ هعسوت رد لیباروش هچایرد شقن یبایزرا (6396) هیمس ،یضیف و اینام ،هدازمیهاربا ؛میهاربا ،یقداص ؛نسحم ،داژندحا

 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،نادمه ،نیمز ناریا یدرگ تعیبط و یرگشدرگ یلم شیامه نیلوا ،SWOTلدمزا هدافتسا اب لیبدرا
  .ادرف تسیز طیحم ناشیدنا مه تکرش ،نادمه

  .32-91 .،اهیرادرهش هلجم « .تاناکما و اهترورض ،یرهش زکارم رد هدایپ تکرح هب هجوت ترورض (9196) اویش ،یهلادسا

 هنومن نارگشدرگ یدنمتیاضر بوچراچ رد هارهدایپ تیلباق یبایزرا (1396) نیما ،یدرکهد یمیهاربا و هرهاط ،یزابهش ؛هفراع ،یمالسا
  .446-91 هحفص ،1396 ناتسمز ،97 هرامش ،2 هرود ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،تشر یدهلاملع هار هدایپ :یدروم

 دادرخ 96 نابایخ :یدروم هعلاطم ) یرهش رادیاپ هعسوت رظنم زا یرگشدرگ یاهارهدایپ ینیرفآزاب یاهتیلباق یبایزرا (0396) رصان ،ناینیما
  .67-6صص ،مهدزای هرامش ،موس لاس ،یرهش تیریدم و داصتقا یشهوژپ – یملع همانلصف ،(نارهت

 و ایفارغج ۀتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناتسدرک ناتسا رد یرگشدرگ رادیاپ ۀعسوت یزیرهمانرب و لیلحت ،3196 ،نمیه ،روپدیزیاب
  .267 .صص ،ناهفصا هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،یدابآیگنز یلع ییامنهار هب ،یرهش یزیرهمانرب

-همانرب سنارفنک نیمراهچ ،لیبدرا لیباروش هچایرد یرگشدرگ یهعسوت یارب بسانم یاهدربهار (6396) یمرکادخ ارهز و رغصا ,هدازاشاپ
  ،دهشم هاگشناد ،دهشم ،یرهش تیریدم و یزیر

 یرگشدرگ یاه هار هدایپ یجراخ یاه هنومن یسررب (4396) رصان ،ناینیما و نیسحدمحم ،یدنرزروپ

 هعسوت یزیرهمانرب رد یلحم عامتجا تکراشم رب رثؤم لماوع لیلحت (9396) یلع دیس ،یردب و اضردمحم ،یناوضر ؛ارهز ،یردیح
 ،مشش لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،نباکنت ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور یحاون :یدروم هعلاطم .یزرواشک یرگشدرگ
  .17-96صص ،67 هرامش

 نیسح :ییامنهار هب یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک هماننایاپ ،یرگشدرگ یدبلاک یزیرهمانرب (9196) دوبهب ،یناتسهد
  .یناسنا مولع هدکشناد ،سردم تیبرت هاگشناد ،ییوکش

 اب یرامعم و نارمع یلم شیامه ،رادیاپ یرگشدرگ هعسوت لوصا و یاتسور یرگشدرگ (0396) ملسم ،ینمهب روصنم و مثیم ،نادرز
  .0396 دادرم ،رادیاپ هعسوت رب یدرکیور
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 هلجم ،«یزاسرهش ون و رادیاپ هعسوت یاهوگلا هیاپ رب یرهش یاضف رد یورهدایپ تیلباق یجنسناکما»دمحم (4396) ینیسحناطلس
 4396 راهب ،مراهچ هرامش ،مود لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهوژپ

 ،یمالغریم یضترم :امنهار ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،ییارگهنیمز درکیور اب یکمن دیهش هارهدایپ ریسم یحارط (9396) امیش ،یقداص
  .یزاسرهش و یرامعم هدکشناد

 همان نایاپ ،دهشم رهش یبرغ ینایم هزوح رد یرهش یاههارهدایپ ثادحا تارثا یبایزرا و یجنس ناکما (9396) انم ،یسوط هدازریدغ
  .رنه هورگ ،یمالسا یرامعم و رنه هدکشناد ،مالسلا هیلع اضر ماما یللملا نیب هاگشناد ،ییارق همطاف :ییامنهار هب دشرا یسانشراک

 زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهقطنم یزیرهمانرب یاهیژتارتسا (4396) رهاط ،یرکبوبا و هواک ،یدمحم ؛هرهز ،ینایداه ؛اضر ،یرداق
  .27-40 .صص ،4396راهب ،6هرامش ،لوا لاس ،یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف ،رهشناریپ ناتسرهش :یدروم هعلاطم SWOTکینکت

 دم ساسا رب یرهش یرگشدرگ هعسوت یارب یرگشدرگ یاههبذاج یدنبتیولوا و یبایزرا (4396) دمحم ،درفینابعش و رفابدمحم ،فابیلاق
 ،4396 ناتسبات ،مود هرامش ،17 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(جدننس رهش :یدروم هعلاطم) هریغتم دنچ یریگمیمصت یاهل

  .726-206 .صص ،646یپایپ هرامش
 عماج دجسم روحم :یدروم هنومن) یرهش یاهروحم رد یزاسهارهدایپ یجنسناکما (7396) ابیرف ،یماما و هنامس ،یشوخ ؛دیمح ،یدمحم

 یلاع شزومآ هسسوم ،رادیاپ رهش ات یموب یرامعم زا تیروحم اب ،رادیاپ هعسوت و یزاسرهش و یرامعم ،(دزی یخیرات تفاب رد عقاو
  .7396 دهشم ،نارواخ

 یرهش هدایپ یرگشدرگ هعسوت رب یرادمهدایپ یاهصخاش ریثات یسررب (1396) دیمح ،ینابرق و لیعامسا ،یناوریز یوقت ؛یبن ،روپدارم
  .766-33صص ،ناتسبات هرامش ،0 هرود ،یرهش یرگشدرگ هیرشن (دابآ مرخ رهش :یدروم هنومن)

  .26 ص ،76 هرامش ،رظنم همانهام ،رهش رد تغارف تاقوا نارذگ یارب یرتسب ناونع هب هار هدایپ یسانشزاب ،(4396) احوبص ،یوضترم
  .شخرذآ تاراشتنا ،رادمهدایپ یاهرهش (0396) یدهمدیس ،ینیعم

 و یرگشدرگ یلم شیامه نیمود ،لیباروش هچایرد یرگشدرگ هعسوت رب رثوم لماوع لیلحت (7396) زورهب ،یناحبس و هیمس ،گنرهم
  .ادرف تسیز طیحم ناشیدنا مه تکرش ،نادمه ،نیمز ناریا یدرگ تعیبط

  .لیبدرا ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس :لیبدرا لیبدرا یلیضفت حرط (4396) هصرع رواشم نیسدنهم

 اب یزرم یاهناتسا رد یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیرهمانرب (7396) هنامس ،یناراس و دازآ ،یرغصا ؛دمحم ،نایسیو ؛دمحم ،روپبیان
  .49-2 .صص ،7396زییاپ ،9 هرامش ،مراهچ لاس ،یزرم نونف و مولع همانلصف ،ناتسدرک ناتسا :یدروم هعلاطم SWOT کینکت

  .رون مایپ هاگشناد ،(ایفارغج هتشر) مسیروت تعنص و ایفارغج (7396) رغصا ،نایرظن
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