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 یاهاضف قلخ تهج قالخ رهش رد راذگریثأت یاه صخاش شقن یواکاو
 1 (یر رهش :هعلاطم دروم) یرهش یلماعت

 ییازریم رینم
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 2ناغرا سابع
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 مدقم دنز اضر دمحم
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا

 ٩8/٩6/1398:شریذپ رودص خیرات  16/16/٩398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ریثأت رهش دشر رد کیره هک ییاهزاین دنک فرطرب نوگانوگ داعبا رد ار یرهش عماوج یاه هتساوخ و اهزاین دناوت یم قالخ رهش 

 و دنشاب لیخد دنیآرف نیا رد ای دننک هدافتسا نآ زا دنهاوخب یدارفا ای صخش هک دریذپ یم ققحت ینامز یرهش یاضف تسا راذگ
 ،یناسنا هیامرس) راذگ ریثأت لماوع هکدنک یم کمک قالخ هقبط زورب هب رگید یوس زا و طیحم ییایوپ هب وس کی زا دنیآرف نیا
 رد هک دشاب راذگ ریثأت دناوت یم یزیر همانرب و تیقالخ داجیا رد اه صخاش ناونع هب (یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون
 اب یلماعت یاهاضف قلخ تهج راذگ ریثأت یاه صخاش یسررب رضاح شهوژپ فده تسا هدش هتخادرپ نآ هب یلک روطب قیقحت نیا
 رد ،هعلاطم حطس ظاحل هب تسا هدش هدافتسا شیامیپ شور زا شهوژپ عوضوم هب هجوت اب اتسار نیا رد دشاب یم قالخ رهش رب دیکات
 نوچ یرامآ یاهرازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب نینچمه دیدرگ هدافتسا (یلیلحت -یفیصوت) ینییبت و یفیصوت حطس ود

SPSS، رازفا مرن و Super decision هدش هدافتسا یناوارف و دصرد ،یدعب کی لوادج زا یفیصوت حطس رد تسا هدش هدافتسا 
 نوسریپ ،ریسم لیلحت ،لقتسم هنومن ود یت ،T-Test یاه نومزآ زا تایضرف نومزآ یارب زین یطابنتسا حطس رد نینچمه تسا
 جیاتن تیاهن رد تسا هدش هتفرگ هرهب ANP لدم زا قالخ رهش ققحت رب رثؤم لماوع یدنب هبتر یارب و تسا هدیدرگ هدافتسا

 .دشاب یم یر رهش رد قالخ رهش حطس یسررب و نییبت یارب یبوخ هدننک ینیب شیپ یعامتجا هیامرس هک داد ناشن شهوژپ زا لصاح
 
 یر رهش ،لماعت ،اضف ،قالخ رهش :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 رارق روحم یروئت نیا شزرا نیرت مهم .تسا یرهش یاضف یدربهار یزیر همانرب زا یدیدج یروئت کی قالخ رهش
 و ایفارغج زا قالخ رهش یروئت هتبلا .تسا رادیاپ هعسوت هب لین و اهرهش یلاعت رد یرهش نانکاس یاه تیلاعف نداد
 دزشوگ یرهش نازیر همانرب هب ار مهم نیا هراومه و هدنامن لفاغ یرهش تیقالخ ققحت یلصا رتسب ناونع هب خیرات
 شقن یرهش یزیر همانرب و یسانش هعماج ،یعامتجا مولع نیصصختم یاه هزومآ قیفلت اب یروئت نیا .دیامن یم
 اهرهش .(0 :0398 ،یقالشق ینیما) دنک یم یزاب ار یرهش ینوگرگد و لوحت هب لین رد یریظن یب یگدننکدحتم
 و دمحاروپ) دنا هدوب رشب قالخ یژرنا تیاده و زکرمت ،تکرح یاه خرچ هشیمه و دنتسه تیفرظ یاهاضف
 ام ای دراد دوجو ناکم کی رد هک یلیسناتپ زا رتشیب هشیمه هک دوب نیا قالخ رهش هدیا هفسلف .(3 :0398 ،ناراکمه
 روهظ دعب هب 6138 ههد زا هک «قالخ رهش» هدیا .(Redaelli, 2011: 87) درک هدافتسا نآ زا ناوت یم ،مینک یم رکف
 ناقّلقحم ،نادنمرنه ،نیصصختم ،عقاو رد .(Ratiu, 2013: 125) دوب یناهج حطس رد رهش یزاسزاب یارب یشالت ،درک
 یم نکاس ،دشاب هتشاد یداصتقا و یداهن ،یعامتجا ،یگنهرف رظن زا بسچلد ییاه طیحم هک ییاهرهش رد هریغ و
 تیقالخ اهنت اما ،دننک یم افیا ار یمهم شقن قالخ داصتقا رد نالاعف و نادنمرنه هچرگ ،قالخ رهش رد .دنوش
 هتخادرپ هنارکتبم لکش هب لئاسم هب هک) یصخش ره یوس زا و عبنم ره زا دناوت یم تیقالخ .دنوش یمن بوسحم
 گنهرف هدش هنیداهن زا هاگدید نیا .تلود دنمراک ای و ییارجا ریدم ،سدنهم ،دنمشناد ،رجات ،راکددم ؛دشاب (تسا

 زا هدافتسا ندرک ینوناق قیوشت اب ،بیترت نیا هب .دنک یم عافد یرهش ناعفن یذ درکلمع یگنوگچ رد تیقالخ
 هوقلاب یاه لح هار و نکمم یاه هدیا کناب ،یلحم عامتجا و یصوصخ ،یمومع یاه هصرع رد روصت و تیقالخ
 دنمزاین اهرهش رد تیقالخ .(10 :1398 ،ناراکمه و یلابقا) دش دهاوخ رترابرپ و رت هدرتسگ یرهش لکشم ره یارب
 و تالکشم و اه تصرف هب رهش شرگن هویش ،ینهذ یاه تخاسریز لماش تخس و مرن یاه تخاسریز داجیا
 تسا یقیوشت یاه هتسب و ینوناق یاهراتخاس قیرط زا تیقالخ شرورپ ییاضف و یناکم طیارش ندومن مهارف
 نادنورهش تیقالخ و اهایؤر ،تالیامت ،اه هزیگنا ،اهدادعتسا هزورما .(308 :1398 ،ناراکمه و یدابآ کلم یراتخم)
 تیقالخ .دریگ یم ار اهرازاب هب یکیدزن و یعیبط عبانم ،یناکم تیعقوم دننام اهرهش یتنس یاه تیزم یاج جیردت هب
 هدنیآ یایند رد رهش نآ تیقفوم نمضتم ،دنراد هدهع رب ار یرهش تیریدم ای دننک یم یگدنز اهرهش رد هک یدارفا
 هاگن یارب نیزگیاج یرکفت و یرهش یایحا یارب نیزگیاج یدرکیور ناوت یم ار قالخ رهش موهفم عقاو رد .تسا
 ،گنهرف ؛قالخ رهش ینوناک هطقن هک تسناد دیاب اما ؛دشاب مهم یعامتجا هافر رگید یخرب هدیقع هب .تسناد رهش هب
 رهش رگید یترابع هب .تسا مهم رایسب یرهش ددجم هعسوت و ایحا رد تیقالخ .تسا تیقالخ یاضف ای وج ،شزومآ

 ای ییاورمکح هب یروحم تلود درکیور زا یرود و قالخ ای یرکف دیلوت هب یا هناخراک دیلوت زا رییغت قالخ
 .(3 :0398 ،یرین)تساه NGO و اه تکرش ،تلود نیبام یراکمه
 هقباس .تسا هدش عقاو نارهت ناتسا بونج رد هک دشاب یم مشیربا هداج ریسم رد یخیرات و یناتساب طاقن زا یکی یر
 مان سوکولس لبق لاس 6669 دودح رد .ددرگ یم رب مالسا زا لبق هرود هب هقطنم نیا رد تنوکس تمدق و یخیرات
 یر رهش .دش لیدبت یر هب نایناساس نامز رد و تفای رییغت (هیکشرا)هب نایناکشا نامز رد و داهن یو رب ار «سویروا»
 رگیدکی اب اهنآ ترواجم و اه هبذاج زکرمت هک درک یفرعم ناتسا یرگشدرگ یاه بطق زا یکی ناونع هب ناوت یم ار
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 ،یلم حطس رد یر ناتسرهش هبذاج نیرت مهم .تسا هدوزفا هقطنم یرگشدرگ لیسناتپ رب رهش هب یسرتسد تلوهس و
 یخیرات قطانم رگید و یمیدق یاه هعلق ،یناتساب یاه هپت ،یمیدق یاه هاگشتآ .تسا ینسح میظعلادبع هاش هاگمارآ
 یر .دنرادروخرب ناوارف تیمها و یخیرات تمدق زا هک دنیآ یم رامش هب یر ناتسرهش یاه یندید نیرت مهم زا
 و اههشیدنا ،یناگرزاب رب هوالع هداج نیا رد و تسا هتشاد رارق مشیربا هداج ریسم رد هک هدوب گرزب یرهش ناتساب
 هداج قیرط زا یگنهرف تالدابت ،هدشیم لقتنم اهروشک رگید هب هار نآ زا نوگانوگ ماوقا و اهتلم یاهگنهرف
 دوب ایند یناگرزاب هکبش نیرتگرزب لاس 66٩8 تدم هب یدالیم 08 ۀدس ات و هدوب هدرتسگ رایسب تراجت دننام مشیربا
 رد ار دجاسم و یرنه و یگنهرف یاهنوناک هنارس نیرتشیب یر رهش .دمآیم باسح هب هداج نیا زا ییزج یر و
 اجنیا رد هک یاهلأسم اما .دشابیم هدنکارپ هقطنم یاهاتسور رد هک تسا دوجوم یر رهش رد یناتساب راثآ و دراد نارهت
 نوچمه قالخ رهش و یعامتجا هیامرس یاه صخاش رگید اب یگنهرف و یخیرات لیسناتپ هک تسا نیا دیآیم شیپ
 اـب ار دوـخ و دـهد همادا یتنس لاور نیمه هب یررهـش رگا نیاربانب .تسا هدروخن هرگ قالخ داصتقا و یژولونکت

 دیما .دهاوخ هجاوم یتالکشم اب یناهج دنیارف ربارب رد دهدن قابطنا قالخ رهش و یعامتجا هیامرس یاهصخاش
 نازیر همانرب و ناریدم ،قالخ رهش یاهدربهار و یررهـش رد یعامتجا هیامرس دنیارف لـیلحت و یبایزرا اب هـک تـسا

 .دـنهد قوـس تمـس نـیا هـب ار رهش دنناوتب یتباقر یاـهتـیزم و دوجوم یاهتیفرظ هب هجوت اب یرهش
 نیا .تسا قالخ رهش رد اه صخاش نیا یراذگرثا نازیم و قالخ رهش یاه صخاش شجنس رضاح شهوژپ فده
 نیب ایآ ؟تسا هنوگچ قالخ رهش یاه صخاش رظن زا یررهش تیعضو.تسا تالاوس نیا هب خساپ یپ رد شهوژپ

 ؟دراد قالخ رهش رد یراذگ ریثات نیرتشیب صخاش مادک ؟دراد دوجو طابترا قالخ رهش و یعامتجا هیامرس
 قیقحت ترورض و تیمها
 و تسین یفاک دحاو لیلد کی هئارا ،دشاب یم هدیچیپ یا هدیدپ و هدرک ادیپ قالخ رهش هک یفلتخم یاه لکش نایب یارب
 زاس رتسب اهرهش اریز دشاب یم یرورض یرما رتشیب هچ ره هعسوت تهج قالخ رهش تمس هب تکرح نینچمه
 نایم رد یمومع قفاوت هک دهد یم ناشن قیقحت تایبدا رورم .دنتسه ....و ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا تالماعت
 جیاتن .دراد دوجو رهش ققحت رد راذگ ریثأت لماوع هعلاطم هب زاین صوصخ رد نازیر همانرب و ناراذگتسایس ،ناققحم
 یزیر همانرب و تیریدم یاه یژتارتسا نیودت ،اه ناکم یدنب هبتر ،اه تسایس یبایزرا هب دناوت یم لماوع نیا تاعلاطم
 حطس یاقترا روظنم هب یرهش ناریدم و نازیر همانرب یارب عامتجا لئاسم یدنب تیولوا كرد و دنک کمک یرهش
 یزیر همانرب یاه تسایس یحارط و یسانشزاب یارب دناوت یم لماوع نیا یاه هتفای دزاس لیهست ار نادنورهش یگدنز
 ،مدرم یتیاضران للع ،راد هلأسم یحاون ییاسانش هب دناوت یم رهش یور رب هعلاطم نینچمه دوش هدافتسا هدنیآ
 یبایزرا و شیاپ و یگدنز حطس رب یتیعمج – یعامتجا یاهروتکاف ریثأت ،یگدنز رد نادنورهش یاه تیولوا

 رداق مدرم هک تسا نیا ،نآ دربراک و قالخ رهش تاعلاطم فده ،رگید فرط زا دنک کمک اه یژتارتسا و اه تسایس
 .دهد یم ناشن ام هب ار یگدنز نیا هب ندیسر یاه هار و دنشاب بولطم یگدنز نتشاد هب
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 یرظن ینابم

 قالخ رهش
 و ینابر) دنهد هئارا ناش هرمزور تالکشم یارب یدیدج یاه لح هار دنرداق هک دنتسه ییاهرهش قالخ رهش
 موهفم .(Qurchy.2012: 7) تسه زکرمتم یگنهرف تادیلوت رب ،قالخ رهش رگید موهفم ..(808 :8398 ،ناراکمه
 ریغتم عقاورد .(Musterd, S, 2010: 2) دنک یم دیکات قالخ یناسنا هیامرس بذج تهجرهش ییاناوت تیفرظ رب رگید
 دنشاب یم رتزراب و تیمها رپ رایسب قالخ هقبط نیبرد هک لمحت حطس و دادعتسا ،یروانف زا تسا ترابع قالخ رهش
 هب هدنهد لکش و هدننک بذج لماع ناونع هب اهنآ یلو دنوش یمن قالخ رهش هب رجنم ییاهنت هب ریغتم هس نیا هچ رگا

 .(FloridA, 2002: 46) دننک یم لمع قالخ رهش تمس
 یرهش طیحم تیفیک
 لقادح یرهش یگدنز یارب هک ینوکسم طیحم زا یطیارش یبایزرا یارب تسا یشجنس یرهش طیحم تیفیک
 یگنوگچ ،یعامتجا یناسر تامدخ هوحن و نازیم زا ناوت یم نآ رب رثؤم لماوع زا و دراد هارمه هب ار تیبولطم
 یاهاضف هب یسرتسد هوحن ،یرهش یاهاضف رد یعامتجا تینما ،رهش یتامدخ و هدمع یاه یربراک رد بتارم هلسلس
 یاه شخب درکلمع ،یرهش تسیز طیحم ،رهش رتسب رد رهش یلصا یاهاضف و اه یربراک یریگ رارق ناکم ،یرهش
 .درب مان ار هریغ و نانکاس یموب گنهرف و تیوه هب هجوت ،یرهش طیحم رد نایرج رد یاه تیلاعف ،رهش رد فلتخم
 هتفهن بایمک و دودحم عبانم رثؤم صیصخت یارب لاؤس رد یگدنز تیفیک (موهفم) هب یا هجوت نینچ یارب مهم لیلد
 .(megone, 1999: 35) تسا

 یعامتجا هیامرس
 هزوح رد ،یعامتجا هیامرس موهفم ،هزورما تسا شرتسگ لاح رد ینوزفازور روط هب یعامتجا هیامرس موهفم دربراک
 ورملق رد تاقوا یخرب و یریگ میمصت ،یراذگ تسایس ورملق رد و ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رایسب یعامتجا مولع
 زا یا هعومجم قیرط زا اه ناسنا هک تسا ساسا نیا رب یعامتجا هیامرس یزکرم هدیا دوش یم حرطم یعمج یاه هناسر
 زا دنوش کیرش اه هکبش نیا یاضعا رگید اب كرتشم یاه شزرا رد هک دنراد لیامت و دنوش یم لصتم مه هب اه هکبش
 ،نایاران ،تراتورگ) تسناد هیامرس یعون هدنزاس ار اهنآ ناوت یم دنتسه عبنم کی هدنهد لیکشت اه هکبش نیا هک اجنآ

 یاه تورث و ینورد یاه تیفرظ ناونع هب یرهش یزاسون دنیآرف رد یعامتجا هیامرس تیمها .(1663 ،كاکلوو و زنوج
 زا یکی دامتعا .(068 :8398 ،ناراکمه و یوسوم) تسا الاب هب نییاپ زا و زکرمتمریغ مادقا کی ،تالحم رد ناهنپ

 رد ار تکراشم دامتعا .دشاب یم هعماج یاضعا نایم یراکمه تکراشم زاس هنیمز و تسا یناسنا طباور مهم یاه هبنج
 اب یراکمه یارب ار دارفا لیامت و هدیشخب تعرس یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا فلتخم یاه هنیمز
 مه هب یناینب یعامتجا دامتعا ،یرهش عماوج هصخشم تسا دقتعم لیووکوت .دهد یم شیازفا هعماج فلتخم یاه هورگ
 روطنیمه .(Mattew, 2008: 108) دنک یم داجیا ار یدنورهش حور هک ماع یاه تیلاعف هب هتسباو مه اب یراکمه و
 مهارف تیلباق یرهش بوخ ینارمکح هک تسا تیریدم یالاب تیفرظ مزلتسم ،عونتم و ایوپ ،هدیچیپ یرهش طیحم
 و قح ،یریذپ موادت ای یرادیاپ ،ییوج تکراشم دننام ییاه هصخاش اب بولطم ییاورمکح هیرظن .دراد ار نآ ندرک
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 تینما و یندم مازتلا و یرادمدنورهش ،ییوگخساپ و تیفافش ،یشخبرثا و ییاراک ،تلادع ،یریگ میمصت رایتخا
 ,UN-Habitat) دوش عقاو دیفم یرالاس مدرم یاه شزرا ءاقترا و تکراشم موهفم یزاس هنیداهن هنیمز رد دناوت یم

 و رهش اب طبترم یاه تیلاعف رد قالخ یاه تکرش و دارفا ،اهداهن بذج رب لمتشم ،قالخ رهش فده .(243 :2009
 قیرط زا ،روما نیا تسا قالخ هدیدپ کی ناونع هب رهش كرد هنیمز داجیا نینچمه و رهش كرد هنیمز داجیا نینچمه
 میمصت رد قالخ دارفا تکراشم و قیوشت و یرهش تیریدم هعومجم رد بذج یارب ،قالخ یاه نامزاس قیوشت
 .(1 :8398 ،دیفس ناخ) .تسا یرهش طیحم رد تامیمصت نیا رثا شیازفا و اه یریگ

 یناسنا هیامرس
 رارق نارظن بحاص هجوت دروم هک تسه یتاعوضوم نیرتمهم زا یکی رهش دشر ءاقترا رد یناسنا هیامرس تیمها
 :3398 ،یضباق) دنا هدیمان یناسنا هیامرس یزاس دنمناوت رصع ار 63 نرق ینایاپ ههد ساسا نیمهرب تسا هتفرگ
 لباق یناسنا عبانم زا یکیزیف و یدام عبانم رب هوالع دبای یم هعسوت یا هعماج هک تسا نآ دیوم تاعلاطم ..(988
 ور هب ور راذگ راوشد یاه هرود اب ناهج یاهرهش زا یرایسب هزورما .(19 :8398 ،هداز دامع) دشاب رادروخرب یهجوت
 یارب دیدج شناد زا یرادروخرب و تادیلوت شهاک قیرط زا هک یا هدوزفا یاه شزرا هطساو هب یمیدق عیانص ؛دنتسه
 و لقن و لمح ،اهرهش هعسوت اب راب کی هک یلماوع دنتسه ناهنپ ،ددرگ یم هدافتسا تامدخ و اهدنیارف ،تالوصحم
 هب هک دیدج داصتقا ثحبم (Landry, 2008: 34) .دنراد یرت مک تیمها ،دندوب هتفای لکش ماخ داوم اب ترواجم

 رب فرگش یتاریثأت و هدیدرگ حرطم ریخا یاه ههد رد دوش یم نایامن قالخ یاهرهش و قطانم رد مهم شخب تروص
 یراتخاس داعبا هب هک تسا یدیدج و ون شرگن ،دوش یم تیقالخ زا تبحص هک ینامز ،ور نیا زا دراذگ یم قالخ رهش
 ناونع هب ور نیا زا ددرگ یم حرطم یگنهرف و یداصتقا تروص هب بلاغ روط هب ًااتدمع و دریگ یم تروص هقطنم و رهش
 تامدخ ،یا هناسر دنچ ،یگنهرف عیانص ثحب ،قالخ قطانم و اهرهش رد تعنص هب هنوگ قالخ یاه شرگن رد هنومن
 تیقالخ .دوش یم حرطم یموب و یتسد عیانص رد یروآ ون و تیقالخ ،یلحم یاه هزوح رد ای دوش یم حرطم ...و رترب
 نیا هلمج زا زین اهرهش رد یعامتجا - یگنهرف یایوپ ماظن یریگ لکش و رهش یعامتجا - یگنهرف یاه هزوح رد
 .(Florida, 2008: 61) تسا ثحابم
 قیقحت هنیشیپ
 هدافتسا دروم یاه صخاش و اهدرکیور یقیبطت یسررب ناونع تحت ییا هلاقم رد (٩198) لاس رد روپرغصا و یناغون
 هافر یاه یگژیو یسررب هب هک تسا یموهفم یعامتجا هیامرس هک دندیسر هجیتن نیا هب یعامتجا هیامرس شجنس رد
 هیامرس تسین تبثم یاهدمایپ و اه یگژیو یاراد اهنت یعامتجا هیامرس تسا هدرک یناوارف یاه کمک یندم و یعامتجا
 توافتم رایسب نوگانوگ یاه هکبش هب یسرتسد عیزوت اریز ؛دشاب یرباربان هدنهد هعسوت یدایز دح ات دناوت یم یعامتجا
 اب دارفا یخرب یاه طابترا اما ،دنک هدافتسا دوخ یاه هقالع هب ندیسر یارب دوخ یاه طابترا زا دناوت یم سک ره تسا
 رهش یاه صخاش یدنب تیولوا ناونع تحت یا هلاقم رد (1398) لاس رد ناراکمه و یکلم .تسا نارگید زا رت شزرا

 ،ییاناد ،تیقالخ یریگ لکش لحم ناونع هب رهش هک دندیسر هجیتن نیا هب ANP هکبش لیلحت لدم زا هدافتسا اب قالخ
 داجیا و ققحت یوس هب تکرح تسا هدش هتفرگ رظن رد یبیکرت درکیور کی رد ییاناد داصتقا و روآون و قالخ عیانص
 و ناگبخن رب دیکأت اب اهرهش هنوگ نیا رد دشاب یم اه نارحب هنوگ نیا لح یارب یساسا راکهار قّلالخ یاهرهش
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 یارب باذج ناکم هب لیدبت اهرهش ،هطوبرم مولع ریاس و نازاسرهش ،یرهش تیریدم ،یرهش یزیر همانرب نیصصختم
 ،یگدنز تیفیک ،راک تیفیک ،یملع زکارم و اهاگشناد تیفیک دوبهب اب و ددرگ یم رهش ناگبخن ظفح و راک لحم ،هعلاطم
 تیفیک یاقترا یسررب هب ،(3863) ناراکمه و یرتنالک .درک تکرح ریسم نیا رد ناوت یم یگدنز هویش و لمحت حطس
 یاهاضف داد ناشنشهوژپ نیا جیاتن دنتخادرپ قاّللخ رهش رتسب ناونع هب یعمج و یمومع یاهاضف هعسوت اب یگدنز
 ناونع هب یشخب تیوه و یداصتقا شزرا ،تیباذج ،یگدنزرس ،عونت ،تکراشم نوچ یمیهافم ندرک ریگرد اب یمومع
 شقن یسررب ناونع تحت یا هلاقم رد ،(6398) ناراکمهو یناگساروخ ینابر .دننک یم لمع قاّللخ رهش هکرحم روتوم
 ،تیقالخ یریگ لکش لحم ناونع هب رهش هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب روآون و قالخ یاهرهش داجیا رد یعامتجا عونت
 دراوم مامت روحم و .تسا هدش هتفرگ رظن رد یبیکرت درکیور کی رد ییانادداصتقا و روآون و قالخ عیانص ،ییاناد
 هک دنشاب رادروخرب یطیارش زا دیاب یرهش یاه طیحم نیاربانب ،دنروآون و قالخ یناسنا یاه هیامرس روضح هدش رکذ
 یربارب ،یگدنز لحم تیبولطم و تیفیک زا دنترابع قالخ رهش یاهریغتمو دنیامن ظفح و بذج ار هیامرس نیا دنناوتب
 رهش یریذپ ققحت نازیم یسررب ناونع تحت یا هلاقم رد (9398) ناراکمه و یبارض ....و یعامتجا هیامرس ،یعامتجا

 هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا هب (قالخ رهش یاهرایعم و یرهش رادیاپ هعسوت یاه صخاش نیب یقیبطت هسیاقم) قالخ
 تخاس زا فده دراد قالخ رهش هب ندیسر یارب رهش نآ تکرح اب یمیقتسم هطبار یرهش رادیاپ هعسوت هب ندیسر
 داجیا رد دنناوت یم نادنورهش نآ رد هک تسا یرنه رثا کی ناونع هب دوخ تنوکس لحم هب ندرک رکف ،قالخ رهش
 ناونع تحت یا هلاقم رد (0398) ناراکمه و ینسحم .دنشاب هتشاد یراکمه و لماعت یگدنز یارب بولطم ناکم کی
 تفرشیپ هک دنا هتفای تسد هدیسر هجیتن نیا هب یرهش یزیر همانرب رد هدافتسا ترورض و قالخ رهش هیرظن یسررب
 مهم رصانع زا یکی یزاسرهش و یرامعم یاهاضف .تسا نادنورهش نتشاد تیقالخ ورگ رد رصاعم یاهرهش رد
 یارب ار هنیمز یزکارم نینچ داجیا اب هک دشاب یا هنوگ هب دیاب یرهش یاه یزیر همانرب دنتسه دارفا رد تیقالخ داجیا
 ات تسا نآ رب یلیلحت- یفیصوت شور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا دنک داجیا نادنورهش تیقالخ زا یرثکادح هدافتسا
 هب تیاهن رد و هتخادرپ یناهج قفوم یاه هنومن یفرعم هب نآ یواکاو و نایب اب و دزادرپب قالخ رهش هیرظن هعلاطم هب
863) دنلتیم و ولاپاپ .دزادرپب روشک رد هیرظن نیا ماجنا یارب ییاهراکهار هئارا  یرهش قطانم ینیب شیپ هلاقم رد (1

 و فرصم یاه تصرف قالخ عیانص تظلغ هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب نایاپرد و دنا هتخادرپ ندنل رهش قرش ،قالخ
 رادروخرب قالخ ناگدننکدیدزاب ریاس و قالخ ناگدننکدیلوت روضح زا و دنک یم مهارف ار یگنهرف یاه هیامرس تشابنا
 هعسوت ار قالخ قطانم ناگدننکدیدزاب زا یعون هلاقم نیا دنوش یم هتفرگ رظن رد هبذاج ناونع هب دوخ هک دوش یم
 نایاپ هب یرهش رصاعم بوچراچ کی دروم رد ویدروب یگنهرف یراذگ هیامرس موهفم هرابرد ثحب اب و دهد یم
 هجیتن نیا هب قالخ رهش یرهش تاضقانت :رهش رد تیقالخ ناونع تحت دوخ هلاقم رد (9863) تناویو اسلا .دسر یم
 طیحم هب نآ زاین و یلحم یداصتقا هعسوت رد «قالخ سالک» کی شقن ،قالخ رهش یلصا ریسفت هک تسا هدیسر
 هب هک تسا یناسک یارب باذج یرهش طیحم کی هب رهش لیدبت نآ فده .دنک یم ساسحا ار یرهش یعیبطریغ
 یرهش یاه یژتارتسا اب هک دنک یم داجیا ار ییاه تیدودحم قالخ رهش عیانص دننک یم کمک یلحم یداصتقا هعسوت
 یاه یریگرد راچد یرهش یزیر همانرب یاه یژتارتسا رثا رد یا هفرح و قالخ عیانص یاهزاین نیاربانب دراد ضقانت
 .دوش یم
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 هعلاطم دروم هدودحم
 زا ،مق ناتسرهش هب بونج زا ،نارهت ناتسرهش هب لامش زا هک دشاب یم نارهت ناتسا یاه ناتسرهش زا یکی یر رهش
 دودحم هیدنرز ،میرک طابر ،رهش مالسا یاه ناتسرهش هب برغم زاو نیمارو و تشدکاپ یاه ناتسرهش هب قرشم
 ییایفارغج تاصتخم نیب هک تسا یر ناتسرهش زکرم یر رهش تسا عبرم رتمولیک 9333 رب غلاب نآ تعسو ددرگ یم
 زا رهش نیا عافترا تسا هدش عقاو هقیقد 09 و هجرد 09 ییایفارغج ضرع و هقیقد 03 و هجرد 80 ییایفارغج لوط
 63 هقطنم هک یروط هب تسا رهش نیا هب لصتم و نارهت یقرش بونج رد یر رهش تسا رتم 6068 ایرد حطس
 ات یر هلصاف دوش یم لماش ار یر رهش شخب نیرت مهم و هتفرگ رارق یر رهش هدودحم رد ًاالماک نارهت یرادرهش
 و هجرد 09 (ع) میظعلادبع ترضح مرح رد یر رهش ییایفارغج تاصتخم تسا رتمولیک 18 دودح نارهت رهش زکرم
 .تسا یقرش لوط هیناث 08 و هقیقد 03 و هجرد 80 و یلامش ضرع هیناث 01 و هقیقد 09

 
 نیمز مولع یاه هداد هاگیاپ :عبنم هعلاطم دروم هقطنم هدودحم -1 هرامش لکش

 
 نیمز مولع یاه هداد هاگیاپ :عبنم  02 هقطنم یربراک هشقن -2 هرامش لکش
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 شهوژپ شور
 یدیلک یاه توافت ،دنراد رگیدکی اب ناش یملع تیهام لیلد هب هک یتاهباشت دوجو اب یملع قیقحت فلتخم یاه شور
 یاه تّبیدودحم و تاناکما نتفرگ رظن رد اب و قیقحت عوضوم اب بسانتم هک تسا ققحم هدهع رب نیا و دنراد زین
 ریثأت لماوع شقن یواکاو) شهوژپ عوضوم هب هجوت اب ققحت نیا رد دریگ یم هرهب بسانم یاه شور زا ،نآ یورشیپ
 هدش هدافتسا شیامیپ شور زا .((یر رهش :هعلاطم دروم) یرهش یلماعت یاهاضف قلخ تهج قالخ رهش رد راذگ
 رب شهوژپ نیا عقاو رد دراد رارق (یلیلحت -یفیصوت) ینییبت و یفیصوت حطس ود رد ،هعلاطم حطس ظاحل هب تسا
 هب همادا رد دراد دیکات قالخ رهش رب (یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس) نوچ یلماوعریثات
 دش دهاوخ هتخادرپ یررهش رد تسا هدش هتخادرپ یر رهش یحاون یدنب هبتر و اه صخاش نیا زا کی ره یسررب
 دشاب یم یعطقم ،نامز رایعم ساسا رب و تسا (یر رهش) رگنانهپ تاقیقحتوزج هعلاطم تعسو ساسا رب ققحت نیا
 حطس رد تسا هدش هدافتسا Super decision رازفا مرن و ،SPSS نوچ یرامآ یاهرازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت
 نومزآ یارب زین یطابنتسا حطس رد نینچمه تسا هدش هدافتسا یناوارف و دصرد ،یدعب کی لوادج زا یفیصوت
 هبتر یارب و تسا هدیدرگ هدافتسا ....و نوسریپ ،ریسم لیلحت ،لقتسم هنومن ود یت ،T-Test یاه نومزآ زا تایضرف
 .تسا هدش هتفرگ هرهب ANP لدم زا قالخ رهش ققحت رب رثؤم لماوع یدنب
 ,1Analytical Network Process هکبش لیلحت دنیارف
 لیلحت دنیارف .تسا هکبش لیلحت دنیارف ینعم هب Analytical Network Process, ANP ترابع ففخم ANP هژاو
 هک یدراوم رد تسا AHP شور میمعت ANP شور تسا یریگ میمصت یاه کینکت زا رگید یکی ANP ای هکبش
 رگید ،دنتسین مه زا لقتسم دنراد رارق حطس کی رد هک یرصانع ای و دنراذگرثا ییالاب حوطس یور ینییاپ حوطس
 زاین یبتارم هلسلس راتخاس هب اما ،تسا AHP زا یرت یلک لکش ANP کینکت درک هدافتسا AHP شور زا ناوت یمن
 و تالماعت و دهد یم ناشن یا هکبش تروص هب ار میمصت فلتخم حوطس نیب رت هدیچیپ طباور هجیتن رد و درادن
 .دریگ یم رظن رد ار اهویتانرتلآ و اهرایعم نایم یاهدروخزاب

 
 ANP   Source: Saati and Taky Zawa, 1986source1986 لدم رد اهرایعم نیب طباور -3 هرامش لکش

 اهرایعم ینورد طباور
 لکش رد هک روطنامه اجنیا رد دنهد یم ناشن ار یریگ میمصت یلصا یاهرایعم C4 ات C1 رایعم راهچ الاب لدم ساسارب
 .دوش یم هتفرگ رظن رد زین اهرایعم نیب طباور تسا هدش هداد ناشن الاب

                                                                                                                                                               
1 - Analytical Network Process 
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 ANP شور هکبش لیلحت دنیارف متیروگلا
 ناکما رما نیا .دهد یم ار بتارم هلسلس یاج هب هکبش کی تخاس هزاجا هدنریگ میمصت هب هکبش لیلحت شور
 اه هنیزگای اهرایعماب لداعم ،هکبش نیارد دوجوم یاه هرگ .دزاس یم نکمم زینار رصانع نیب یلخاد طابترا یسررب
 .دنشاب یم رگیدمه هب اه نآ یگتسباو هجرداب لداعم زین دننک یم لصتم مه هب ار اه هرگ نیا هک ییاه هخاشو دنشاب یم
 نیرت مهم ،اه هنیزگو مهاب اهرایعم نیب لباقتم یاه یگتسباو هجرد نییعت ای یا هکبش راتخاس رد دوجوم طباور نییعت
 یجراخ تروص هب هکبش فلتخم حوطس طابترا لکش هب دنناوت یم یگتسباو و طابترا .تسا هکبش لیلحت شور راک
 هب یبتارم هلسلس لیلحت شور هباشم – دوخ هب طوبرم حطس رد – هعومجم زا وضعره یبسن تیمها .دشاب یلخاد ای
 .دریذپ یم ماجنا یجوز یاه هسیاقم زا یا هعومجم کمک

 :تسا ریز تابساحم مزلتسم دنیارف نیا

 W21 :دوش یم هسیاقم یجوز تروص هب فده ساسارب یلصا یاهرایعم ادتبا

 W22 :دوش یم هسیاقم یجوز تروص هب رایعم ره ساسارب یلصا یاهرایعم

 W32 :دوش یم هسیاقم یجوز تروص هب رایعم نآ ساسارب رایعم ره یاهرایعمریز

 W33 :دوش یم هسیاقم یجوز تروص هب دوجوم یاهرایعمریز هعومجم

 دنوش یم هسیاقم اهرایعمریز ساسارب یجوز تروصب اه هنیزگ

 
 ANP لدم رد نراقتمان سیرتام رپوس راتخاس -4 هرامش لکش

Source:S aati and Taky Zawa, 1986 
 نیاربانب ،دنتسه لباقتم شنک و طابترا رد مهاب اهرایعم ریز و اهرایعم و اه هشوخ مامت ،یا هکبش لیلحت دنیارف رد
 رد 8ییاـهن یاه تیولوا نییعت یارب سپس .دیآ یم تسد هب یجوز ۀسیاقم زا رایعمریز و رایعم ره تیولوا و تیمها
 رد بسانت هب ،هیلوا و کچوک تیولوا یاهرادرب ،تسا ینورد طباور و اه یگتسباو زا رثأتم هـک متـسیس کـی

 رازفا مرن اب تیاهن رد دوش یم هدیمان ینزوریغ سیرتامرپوس ،سیرتام نیا هک دنوـش یم دراو سیرتام یاه نوتس
 .دروآ تسدب ار اه هنیزگ و اه صخاش یئاهن تیولوا ناوت یم نژیسدرپوس
 شهوژپ یاه هتفای
 یحاون یدنب هبتر و قالخ رهش رب یعامتجا دامتعا ریثأت و یعامتجا هیامرس ،قالخرهش یاه صخاش یسررب روظنم هب

 هیلوا یاه هداد هک تسا هدش هتفرگ هرهب هیوناث و هیلوا یاه هداد هتسد ود زا قالخ رهش یاه صخاش ظاحل زا یر رهش
                                                                                                                                                               

1 - Global priority 
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 یر رهش رد هطوبرم یاه نامزاس زا لصاح یاه هداد لماش هیوناث یاه هداد و همانشسرپ زا لصاح یاه هداد لماش
 .دشاب یم
 یفیصوت یاه هتفای
 دادعت لماش) یعامتجا دامتعا نوچ یاه صخاش هب یر رهش رد قالخ رهش یاه صخاش تیعضو لیلحت یارب
 یاهدحاو دادعت لماش) یروآون ،(...و یلاع تالیصحت یاراد نالغاش ،نایوجشناد دادعت ،نادنمرنه و ناگتخیهرف
 رهش یاه صخاش زا یکی دنریگ یم رارق هجوت دروم نیا رظن ییاه صخاش و (...و ناققحم دادعت ،هعسوت و قیقحت

 رد نآ دادعت نیرتشیب دراد دوجو یلاع شزومآ زکرم 0 یر رهش رد هک دشاب یم یلااع شزومآ زکارم نازیم قالخ
 دشاب یم یلاع شزومآ زکرم هنوگ ره دقاف ٩ هیحان نینچمه دشاب یم (یر رهش دحاو یمالسا دازا هاگشناد)3 هیحان
 زا دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هئارا (8) لودج رد قالخ رهش یاه صخاش ریاس هب طوبرم تاعالطا
 و 3 و 8 یحاون هلحم یارس ظاحل زا ،0 و 3 هیحان دجاسم ظاحل زا ،3 هیحان یرهش یاه ناتسوب و كراپ دادعت ظاحل

 .دنراد رارق تیعضو نیرتهب رد 3 هیحانو 1 هیحان ناروتسر و رالات ظاحل زا و 0 هیحان هکربتم ءاقب ظاحل زا ،0
 یر رهش رد قالخ رهش یاه صخاش -1 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدنهد خساپ دارفا کیفارگومد یاه یگژیو -2 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یطابنتسا یاه هتفای

 (یر رهش) 02 هقطنمرد اهنآ زا کی ره شجنس و قالخ رهش یاه صخاش

 و شناد نارگراک ینعی یلحم راک یورین رازاب ،یا هقطنم ناگدننکدیلوت زا یا هکبش زا رثأتم قالخ رهش یاه تخاسریز
 راذگ رثا هقطنم و رهش رد تیقالخ هعسوت یریگ لکش رد دنناوت یم و دنراد رارقتسا هقطنم کی رد هک قالخ نارگراک
 ،دننک قیرزت رهش و هقطنم هب ار تیقالخ رصنع دنناوتب هک اهرهش زا یا هعومجم نیب یراکمه و تباقر و ،دنشاب

 ءاقب هلحم یارس دجاسم یرهش یاه ناتسوب و كراپ دادعت هیحان
 هکربتم

 رالات/ناروتسر

8 93 13 1 8 0 
3 09 03 1 9 68 
9 93 08 8 3 0 
1 19 ٩8 3 8 68 
0 13 03 0 0 1 
0 ٩8 38 3 3 6 
٩ ٩ 08 6 8 6 

 تیسنج

 

 نس

 

 لاغتشا تیعضو  تالیصحت حطس  لهأت تیعضو

 نز درم
03-08 13/6  

 درجم
 

31% 

 

 1/6 ارتکد

 

 18/6 سناسیل قوف 01/6 03-09 10/6 راکیب
 13/6 سناسیل 98/6 01-09

91% ٩0% 
00-01 

3/6 
 %10 لهأتم 

 88/6 ملپید قوف
 39/6 ملپید 01/6 لغاش

 1/6 داوس یب 1/6 +00



 728 ...رد راذگریثأت یاه صخاش شقن یواکاو

 زا هک ردق هچره و تسا گرزب یاهرهش و یرهشنالک قطانم هب طوبرم رتشیب هنیمز نیا رد حرطم ثحابم دوب دهاوخ
 اما ،دنک یم ادیپ طابترا دیدج رصانع ات یتنس رصانع هب رتشیب ،تیقالخ هب طوبرم ثحب میوش یم رود رتگرزب یاهرهش
 دوخ ریثأت نیرفآ تیقالخ تعنص کی ناونع هب دناوت یم ندوب یتنس دوجو اب تالآرهاوج دننام یتنس رصانع هزورما
 راذگریثات قالخ رهش ققحت رد یفلتخم لماوع یرظن ینابم قبط و نیاربانب دراذگب قالخ رهش یریگ لکش رب ار
 ققحت رد یعامتجا هیامرس ریثأت صاخ روط هب و هدش ییاسانش لماوع نیا دش دهاوخ یعس شهوژپ نیا رد .دنتسه
 ،یروآون ،یناسنا هیامرس :زا دنترابع یرظن ینابم قبط هدش ییاسانش یاه صخاش نیرت مهم دوش هدیجنس قالخ رهش
 هتخادرپ (یر رهش)63 هقطنم رد اه صخاش نیا زا کی ره یسررب هب همادا رد .یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس
 .دش دهاوخ
 یناسنا هیامرس
 .تسا هدش هدافتسا ییا هیوگ 0 فیط کی زا یررهش رد ینیع و ینهذ حطس رد یناسنا هیامرس شجنس یارب

 یناسنا هیامرس صخاش یارب T-Test نومزآ - 3 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دادعت ،نادنمرنه و ناگتخیهرف دادعت ظاحل زا یررهش هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نایم یناسنا هیامرس حوطس رد
 ناشن شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن درادن رارق یبولطم تیعضو رد 31/3 نیگنایم اب ...و ناگبخن دادعت ،نایوجشناد
 نالغاش و (609/6) نادنمرنه و ناگتخیهرف دادعت یاهریغتم 06/6 زا رتشیب یرادانعم حطس هب هجوت اب هک دهد یم
 هب هجوت اب و داد میمعت هعماج لک هب ار اهریغتم نیا زا لصاح تیعضو ناوت یمن (330/6) یلاع تالیصحت یاراد
 تالیصحت یارب هدش دراو نیرجاهم ،یملع ناگبخن دادعت ،نایوجشناد دادعت یاهریغتم 06/6 زا رتشیب یرادانعم حطس
 رد داد میمعت هعماج لک هب ار اهریغتم نیا هب طوبرم هنومن زا لصاح جیاتن ناوت یم تیعمج مکارت نازیم و یلاع
 هنومن زا لصاح جیاتن ناوت یمن یناسنا هیامرس یاهریغتم لک یارب 06/6 زا رتشیب یرادانعم حطس هب هجوت اب عومجم
 .داد میمعت هعماج لک هب ار هعلاطم دروم
 یروآون
 یاهدحاو دادعت لماش هک تسا هدش هدافتسا ییا هیوگ 0 فیط کی زا یررهش رد یروآون صخاش شجنس یارب
 و ملع دشر زکارم و اه كراپ دادعت ،تاعارتخا دادعت ،هعسوت و قیقحت یاهدحاو ناققحم دادعت ،هعسوت و قیقحت
 .دشاب یم هعسوت و قیقحت یاه تیلاعف و یتعنص یاه هشوخ دادعت ،یروانف

 3 = نومزآ نیگنایم اه هیوگ

 03/6 حطس رد فالتخا نازیم نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم

 نییاپ دح نییاپ دح

 14. 38.- 120.- 360. 49 924.- 2.88 نادنمرنه و ناگتخیهرف دادعت

 66. 14. 400. 004. 49 3.055 3.40 نایوجشناد دادعت

 17. 25.- 040.- 699. 49 389.- 2.96 یلاع تالیصحت یاراد نالغاش

 71.- 1.17- 940.- 000. 49 8.122- 2.06 یملع ناگبخن دادعت

 47.- 1.05- 760.- 000. 49 5.261- 2.24 یلاع تالیصحت هدش دراو نیرجاهم

 1.07 57. 820. 000. 49 6.639 3.82 تیعمج مکارت نازیم

 0671. 2804.- 10667.- 223. 49 1.234- 2.8933 لک یناسنا هیامرس
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 یروآون صخاش یارب T-Test نومزآ - 4 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد 86/3 نیگنایم اب یروآون صخاش ظاحل زا یررهش هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نایم یروآون صخاش تیعضو
 ملع رد یروآون و یژولونکت ظاحل زا یررهش هک تسا هلاسم نیا هدننک وگزاب جیاتن نیا درادن رارق یبولطم تیعضو
 قالخ رهش هب یبایتسد تهج تسا زاین و دراد رارق یبولطمان تیعضو رد روشک یاهرهش ریاس دننامه یروانف و
 .دریگ تروص هینمز نیا رد یرتشیب یاه شالت

 یعامتجا هیامرس
 تکراشم لماش هک تسا هدش هدافتسا ییا هیوگ 0 فیط کی زا یررهش رد یعامتجا هیامرس صخاش شجنس یارب
 .دشاب یم یعامتجا طباور هکبش رد تکرش و یرایمه و نواعت ،یعامتجا دامتعا ،هعماج هب ناوارف هقالع ،یعامتجا

 یعامتجا هیامرس صخاش یارب T-Test نومزآ - 5 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب یعامتجا هیامرس صخاش ظاحل زا یررهش هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نایم یعامتجا هیامرس صخاش تیعضو
 تکرش و یرایمه و نواعت هیوگ یعامتجا هیامرس یاه هیوگ نیب زا هک درادن رارق یبولطم تیعضو رد 1٩/3 نیگنایم
 نیرتدب رد 19/3 نیگنایم اب یعامتجا دامتعا هیوگ و تیعضو نیرتهب رد 11/3 نیگنایم اب یعامتجا طباور هکبش رد
 ناوت یم (966/6) یعامتجا هیامرس یاهریغتم لک یارب 06/6 زا رتمک یرادانعم حطس هب هجوت اب دنراد رارق تیعضو
 زا یررهش هک تسا هلاسم نیا هدننک وگزاب جیاتن نیا .داد میمعت هعماج لک هب ار هعلاطم دروم هنومن زا لصاح جیاتن
 رهش هب یبایتسد تهج تسا زاین و دراد رارق یبولطمان تیعضو رد اه صخاش ریاس دننامه یعامتجا هیامرس ظاحل

 .دریگ تروص هینمز نیا رد یرتشیب یاه شالت قالخ

 3 = نومزآ نیگنایم اه هیوگ

 03/6 حطس رد فالتخا نازیم نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم

 الاب دح نییاپ دح

 90.- 1.22- 1.060- 000. 49 13.629- 1.94 هعسوت و قیقحت یاهدحاو دادعت

 90.- 1.22- 1.060- 000. 49 13.629- 1.94 هعسوت و قیقحت یاهدحاو ناققحم

 1.22- 1.62- 1.420- 000. 49 14.294- 1.58 تاعارتخا دادعت

 41.- 1.11- 760.- 000. 49 4.340- 2.24 ملع دشر زکارم و اه كراپ دادعت

 24.- 92.- 580.- 001. 49 3.379- 2.42 یتعنص یاه هشوخ دادعت

 79.- 1.33- 1.060- 000. 49 7.837- 1.94 هعسوت و قیقحت یاه تیلاعف

 8058.- 1.1742- 99000.- 000. 49 10.802- 2.0100 لک یروآون

 3 = نومزآ نیگنایم اه هیوگ

 03/6 حطس رد فالتخا نازیم نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم

 الاب دح نییاپ دح

 44.- 38.- 120.- 660. 49 924.- 2.78 یعامتجا تکراشم

 07. 43.- 180.- 151. 49 1.457- 2.82 هعماج هب ناوارف هقالع

 44.- 88.- 660.- 000. 49 6.043- 2.34 یعامتجا دامتعا

 12. 36.- 120.- 322. 49 1.000- 2.88 یرایمه و نواعت

 08. 32.- 120.- 224. 49 1.231- 2.88 یعامتجا طباور هکبش رد تکرش

 0947.- 4333.- 26400.- 003. 49 3.133- 2.7400 لک یعامتجا هیامرس



 328 ...رد راذگریثأت یاه صخاش شقن یواکاو

 یگدنز تیفیک
 گنهرف لماش هک تسا هدش هدافتسا ییا هیوگ 0 فیط کی زا یررهش رد یعامتجا هیامرس صخاش شجنس یارب
 رد ینیرفآراک و یداصتقا تیعضو ،یطیحم تسیز تیعضو ،تغارف تاقوا ،یرگشدرگ یاه هبذاج ،یر یرهش مدرم
 .دشاب یم یدبلاک تیعضو و رهش

 یگدنز تیفیک صخاش یارب T-Test نومزآ - 3 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب یگدنز تیفیک صخاش ظاحل زا یررهش هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نایم یگدنز تیفیک صخاش تیعضو
 اب یر یرهش مدرم گنهرف هیوگ یگدنز تیفیک یاه هیوگ نیب زا هک دراد رارق یبولطمان تیعضو رد 1٩/3 نیگنایم
 اب دنراد رارق تیعضو نیرتدب رد 68/3 نیگنایم اب یطیحم تسیز تیعضو هیوگ و تیعضو نیرتهب رد 13/3 نیگنایم
 نیا هدننک وگزاب جیاتن نیا دشاب یم (966/6) یگدنز تیفیک یاهریغتم لک یارب 06/6 زا رتمک یرادانعم حطس هب هجوت
 و دراد رارق یبولطمان تیعضو رد اه صخاش ریاس دننامه یگدنز تیفیک ظاحل زا (یررهش) 63 هقطنم هک تسا هلاسم
 .دریگ تروص هینمز نیا رد یرتشیب یاه شالت قالخ رهش هب یبایتسد تهج تسا زاین

 قیقحت یاهریغتم نیب هطبار
 همادا رد هک .تسا هدیدرگ هدافتسا نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا هتسباو و لقتسم یاهریغتم نیب هطبار هب یبایتسد یارب
 .دش دهاوخ هداد حرش اهنآ زا کی ره
 قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب هطبار
 .دشاب یم ریز حرش هب قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه یاهریغتم لباقم هیضرف و رفص هیضرف

H0: درادن دوجو رادانعم هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب. 
H1: دراد دوجو رادانعم هطبار هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب. 

 قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب نوسریپ یگتسبمه - 7 هرامش لودج

 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3 = نومزآ نیگنایم اه هیوگ

 03/6 حطس رد فالتخا نازیم نیگنایم فالتخا sig یدازآ هجرد t رادقم نیگنایم

 الاب دح نییاپ دح

 13. 25.- 060.- 518. 49 651.- 2.94 یر یرهش مدرم گنهرف

 1.35 93. 1.140 000. 49 10.660 4.14 یرگشدرگ یاه هبذاج

 03. 51.- 240.- 083. 49 1.769- 2.76 تغارف تاقوا

 64.- 1.16- 90.- 000. 49 7.000- 2.10 یطیحم تسیز تیعضو

 51.- 1.01- 760.- 000. 49 6.014- 2.24 یداصتقا تیعضو

 42.- 98.- 700.- 000. 49 5.081- 2.30 یدبلاک تیعضو

 0909.- 4158.- 25333.- 003. 49 3.134- 2.7467 یگدنز تیفیک

 یگدنز تیفیک یعامتجا هیامرس یروآون یناسنا هیامرس 

 *324. **408. **477. **395. نوسریپ یگتسبمه بیرض یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه

 022. 003. 000. 005. یرادانعم حطس

 50 50  50 50 دادعت
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 یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس و یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب یرادانعم حطس (٩) لودج هب هجوت اب
 ،یروآون ،یناسنا هیامرس و یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب دشاب یم رتمک هقطنم رد 06/6 زا یگدنز تیفیک و
 یگتسبمه بیرض هکنیا هب هجوت اب و دراد دوجو یرادانعم هطبار یر رهش هقطنم یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس
 و 161/6 ،٩٩1/6 ،039/6 بیترت هب یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس یاهریغتم یارب

 نازیم ،یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه شیازفا اب ینعی دشاب یم تبثم یگتسبمه هک تفگ ناوت یم دشاب یم 139/6
 .درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین (یر رهش)63 هقطنم رد یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس
 قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب هطبار
 ریز حرش هب قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه یاهریغتم نیب هطبار لباقم هیضرف و رفص هیضرف
 دشاب یم

H0: درادن دوجو رادانعم هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب 
H1: دراد دوجو رادانعم هطبار هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب. 

 قالخ رهش یاه صخاش اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب نوسریپ یگتسبمه - 3 هرامش لودج

 
 
 

 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب یرادانعم حطس هکنیا هب هجوت اب دوش یم هدهاشم (1) لودج رد هک روط نامه
 نیب و دشاب یم رتمک (یر رهش) 63 هقطنم 06/6 زا یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس
 دراد دوجو یرادانعم هطبار یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس و یعامتجا دامتعا و اهراجنه
 هب یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس یاهریغتم یارب یگتسبمه بیرض هکنیا هب هجوت اب
 اهراجنه شیازفا اب ینعی دشاب یم تبثم یگتسبمه هک تفگ ناوت یم دشاب یم 000/6 و 000/6 ،830/6 ،091/6 بیترت
 زین (یر رهش) 63 هقطنم رد یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس نازیم ،یعامتجا دامتعا و
 .درک دهاوخ ادیپ شیازفا
 قالخ رهش یاه صخاش اب یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب هطبار
 ریز حرش هب قالخ رهش یاه صخاش اب یدرف نیب دامتعا و دنویپ یاهریغتم نیب هطبار لباقم هیضرف و رفص هیضرف
 دشاب یم

H0: درادن دوجو رادانعم هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب 
H1: دراد دوجو رادانعم هطبار هطبار قالخ رهش یاه صخاش اب یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب. 

 قالخ رهش یاه صخاش اب یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب نوسریپ یگتسبمه - 3 هرامش لودج

 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یگدنز تیفیک یعامتجا هیامرس یروآون یناسنا هیامرس 

 **665. **565. **591. **436. نوسریپ یگتسبمه بیرض یعامتجا دامتعا و اهراجنه

 000. 000. 000. 002. یرادانعم حطس

 50 50 50 50 دادعت

 یگدنز تیفیک یعامتجا هیامرس یروآون یناسنا هیامرس 

 یدرف نیب دامتعا و دنویپ

 130.- *303. *295. 254. نوسریپ یگتسبمه بیرض
 368. 032. 038. 075. یرادانعم حطس
 50 50 50 50 دادعت
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 هیامرس و یروآون و یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب یرادانعم حطس دوش یم هدهاشم (3) لودج رد هک روط نامه
 یعامتجا هیامرس و یروآون و یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب و دشاب یم رتمک (یر رهش) 63 هقطنم 06/6 زا یعامتجا
 بیترت هب یعامتجا هیامرس و یروآون یاهریغتم یارب یگتسبمه بیرض هکنیا هب هجوت اب دراد دوجو یرادانعم هطبار
 ،یدرف نیب دامتعا و دنویپ شیازفا اب ینعی تسا هدش یبایزرا تبثم یگتسبمه هجیتنرد دشاب یم 969/6 و 033/6
 دامتعا و دنویپ نیب یرادانعم حطس یلو درک دهاوخ ادیپ شیازفا (یر رهش) 63 هقطنم زین یعامتجا هیامرس و یروآون
 و یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب هک تفگ ناوت یمن ،دشاب یم رتشیب 06/6 زا یعامتجا هیامرس و یروآون و یدرف نیب

 .دراد دوجو یرادانعم هطبار یگدنز تیفیک و یناسنا هیامرس
 قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب هطبار
 دشاب یم ریز حرش هب قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب هطبار لباقم هیضرف و رفص هیضرف

H0: درادن دوجو رادانعم هطبار قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب 
H1: دراد دوجو رادانعم هطبار قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب. 

 قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب نوسریپ یگتسبمه - 01 هرامش لودج

 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رتمک 06/6 زا قالخ رهش و یعامتجا هیامرس نیب یرادانعم حطس دوش یم هدهاشم (68) لودج رد هک روط نامه
 بیرض هکنیا هب هجوت اب و دراد دوجو یرادانعم هطبار قالخ رهش و یعامتجا هیامرس هک تفگ ناوت یم ،دشاب یم
 ،یعامتجا هیامرس اب ینعی هدش یبایزرا تبثم یگتسبمه هک تفگ ناوت یم دشاب یم 180/6 اب ربارب یگتسبمه
 .تفای دهاوخ ققحت (یر رهش) 63 هقطنم رد زین قالخ رهش یاه صخاش
 قالخ رهش رب یعامتجا ۀیامرس یاه هفلؤم تاریثأت

 هدافتسا هناگدنچ نویسرگر زا ناسانشراک رظن هب هجوتاب قالخ رهش رب یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم ریثأت یسررب تهج
 ینیب شیپ و نییبت رد شهوژپ ۀدمع یاهریغتم ریثأت و مهس ندرک صّلخشم ،ینویسرگر لیلحت زا فده .تسا هدیدرگ
 یسررب دروم یاهرایعم زا کی ره هک دوش هدیجنس هک تسا نیا فده شهوژپ نیا رد .تسا هتسباو ریغتم تارـییغت
 رب هدش دراو یاهرایعم دوب دنهاوخ راذگریثأت (یر رهش) 63 هقطنم رد قالخ رهش یاه صخاش ققحت رد هزادنا هچ ات
 دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم تارییغت زا دصرد 11 نازیم هب لدم

 لقتسم یاهریغتم هلیسو هب هتسباو ریغتم تارییغت نییبت نازیم - 11 هرامش لودج

 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرادانعم حطس نازیم تسا صخشم (88 هرامش لودج) ینویسرگر لدم سنایراو لیلحت لودج رد هک هنوگ نامه
(Sig) ناشن نیا و دشاب یم 666/6 اب ربارب و (06/6) لوبق لباق یاطخ نازیم زا رتمک ینویسرگر لدم سنایراو لیلحت 
 .دراد هطبار هتسباو ریغتم اب لقتسم یاهریغتم زا یکی مک تسد هک دراد نآ زا

 یعامتجا هیامرس قالخ رهش 

 **614. 1 نوسریپ یگتسبمه بیرض قالخ رهش

 000.  یرادانعم حطس

 50 50 دادعت

 هناگدنچ یگتسبمه بیرض رایعم هابتشا هدش حیحصت نییبت بیرض نییبت بیرض هناگدنچ یگتسبمه بیرض
1 .665a .443 .406 .40721 
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 لقتسم یاهریغتم و هتسباو ریغتم نیب ینویسرگر لدم سنایراو لیلحت - 12 هرامش لودج
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و اهراجنه 06/6 زا رتمک یرادانعم حطس هب هجوت اب هک دهد یم ناشن نینچ مه هلصاح نویسرگر زا هلصاح جیاتن
 زا یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه ریغتم و دنا هدنام یقاب قیقحت لدم رد یدرف نیب دامتعا و دنویپ و یعامتجا دامتعا
 .دشاب یم 06/6 زا رتشیب نآ یرادانعم نازیم هک تسا نیا مه نآ تلع ،تسا هدش فذح ینویسرگر شزارب ییاهن لدم

 شهوژپ لقتسم یاهریغتم ینویسرگر لدم بیارض یاه هرامآ - 13 هرامش لودج

 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنوگنامه و دشاب یمن ناسکی (یر رهش) 63 هقطنم رد قالخ رهش ققحت رد اه صخاش زا کی ره یراذگریثأت نازیم
 بیرض اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه صخاش دهد یم ناشن (98) ۀرامش لودج رد اتب هدش درادناتسا بیرض هک
 رهش) 63 هقطنم رد قالخ رهش ققحت رد یدرف نیب دامتعا و دنویپ صخاش هب تبسن یرتشیب یراذگریثأت 3٩0/6
 .دنراد رهش (یر

 ANP لدم رد اه هداد ینزوریغ سیرتامرپوس جیاتن - 14 هرامش لودج
 

 

 

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هچرگا ؛تسا کی ربارب اهرادرب زا مادکره عمج هک دوش یم لیکشت هژیو رادرب دنچ زا سیرتامرپوس یاه نوتس عقاورد
 یا هژیو یاهرادرب اب بسانتم هچرگا تسا کی ربارب اهرادرب زا مادکره عمج هک لیکشت یا هژیو یاهرادرب اب بسانتم
 رصانع زا هکنآ یارب .دوش یم کی زا شیب هیلوا سیرتامرپوس نوتس ره عمج تسا نکمم ،دراد دوجو نوتس رد هک
 درادناتسا سیرتاـم نوتـس ره ،دوش کی ربارب نوتس عمج و دوش هتفرگ روتکاف ناش یبسن نزو اب بسانم نوتس
 نـیا دوـب دهاوخ کی ربارب نآ یاه نوتس زا کی ره عمج هک دیآ یم تسد هب یدیدج سیرتام هجیتنرد دوش یم
 سیرتام ،دیدج سیرتام .تسا کی ربارب اه تیعضو ۀمه یلامتحا عمج هک تسا فوکرام ۀریجنز هب هیبش عوضوم
 زا دیاب ،تابساحم رد اطخ دایز لامتحا و یگدیچیپ ،یراوشد لیلد هب دوش یم هتفگ کیتساکوتسا سیرتام ای ینزو
 زا شهوژپ نیا رد .درک هدافتسا سیرتام ندناسر ناوت هب یارب Matlab و Super decision دننام ییاهرازفا مرن
 تیولوا و ییاهن نزو تیاهن رد تسا هدش هدافتسا یـنزو سیرتام ندناسر دح هب یارب Super decision رازفا مرن
 اب یناسنا هیامرس اجنیا رد درک هدهاشم ناوت یم ار نآ لیذ لودج رد هک دوش یم جارختسا اهرایعمریز زا کیره یدنب

 یرادانعم حطس F تیمک تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم

1 

 000b. 12.172 2.018 3 6.055 ینویسرگر رثا
   166. 46 7.628 هدنامیقاب
    49 13.683 لک

 هدش درادناتسا بیارض رادناتسا ریغ بیارض لدم
t یرادانعم حطس 

B Std. Error Beta 
 530. 634.- 124.- 179. 113.- یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه
 001. 3.564 679. 134. 477. یعامتجا دامتعا و اهراجنه
 039. 2.128 246. 068. 145. یدرف نیب دامتعا و دنویپ

CLUSTER NODE LABELS یگدنز تیفیک یروآون یناسنا هیامرس یعامتجا هیامرس 
 03330306 03330306 03330306 03330306 یعامتجا هیامرس اهرایعم

 8601٩006 8601٩006 8601٩006 8601٩006 یناسنا هیامرس

 ٩8160606 ٩8160606 ٩8160606 ٩8160606 یروآون

 01066806 01066806 01066806 01066806 یگدنز تیفیک
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 اب بیترت هب یروآون و یگدنز تیفیک ،یعامتجا هیامرس یاه بیرض و دراد رارق لوا هبتر رد 01٩0/6 ییاهن بیرض
 .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد 31606/6 و 10668/6 ،66٩3/6 بیارض

 قالخ رهش یاه صخاش یدنب تیولوا و ییاهن نزو - 15 هرامش لودج
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نوزوم سایقم یب سیرتام - 13 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه صخاش نیرت تیولوا مک و نیرت تیولا اب ای نیرت لآ هدیا - 71 هرامش لودج
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 8 نیگنایم اب یررهش 0 هیحان قالـخ رهـش یاه صخاش ظاحل زا ار 8 هـبتر یباختنا یاهریغتم و لیذ لودج قبطرب
 تـسدب یر رهش 1 هیحان ار ٩30/6 نیگناـیم اب ،9 هبتر و 9٩٩/6 نیگنایم اب ،3 هبتر یر رهش 3 هیحان .دروآ تسدب
 اب ،0 هبتر 0 هیحان ،٩13/6 نیگناــیم اــب ،0 هــبتر 9 هیحان ،٩30/6 نیگناـیم اب ،1 هبتر 8 هیحان نینچمه و دروآ
 .تسا هدرک بسک ار هبتر نیرخآ و 666/6 نیگنایم اب ،٩ هــبتر ٩ هیحان ،636/6 نیگنایم

 لح هار اب هنیزگ ره یبسن یکیدزن- 31 هرامش لودج
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب جیاتن هـب تـیانع اب تیولوا نییعت و قالخ رهش یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل زا قطانم رتهب تخانش یارب
 دروم (مورحم) رادروخرب ورف ،(طسوتم) رادروخرب همین ،رادروخرب حطس هس رد یحاون ANP لدم زا هدمآ تسد
 :تسا ریز حرش هب هدمآ تسد هب جیاتن هک تفرگ رارق شجنس
 یحاون .دنداد صاـصتخا دوخ هب ار رادروخرب حطس ینعی لوا حطس رد 66٩/6 زا شیب بیرض اب 3 و 0 یحاون 

 صاصتخا دوخ هب ار (طسوتم) رادروخرب همین حطس ینعی مود حطس رد 66٩/6 ات 669/6 نیب بیارض اب کی و راهچ

Name Normalized By Cluster Limiting 
 0.269996 0.270 یعامتجا هیامرس

 0.578602 0.5786 یناسنا هیامرس

 0.050817 0.05082 یروآون

 0.100585 0.10058 یگدنز تیفیک

 یگدنز تیفیک یروآون یناسنا هیامرس یعامتجا هیامرس یحاون
 0.032896 0.008843 0.215076 0.11023 کی هیحان

 0.054827 0.026529 0.286768 0.13778 ود هیحان

 0.021931 0.008843 0.143384 0.08267 هس هیحان

 0.043862 0.017686 0.215076 0.11023 راهچ هیحان

 0.054827 0.035373 0.35846 0.13778 جنپ هیحان

 0.021931 0.008843 0.071692 0.05511 شش هیحان

 0.010965 0.008843 0.071692 0.02756 تفه هیحان

 اه لآ هدیا یگدنز تیفیک یروآون یناسنا هیامرس یعامتجا هیامرس
 تبثم لآ هدیا 0.054827 0.035373 0.35846 0.13778
 یفنم لآ هدیا 0.010965 0.008843 0.071692 0.02756

 هیحان راهچ هیحان جنپ هیحان شش هیحان تفه هیحان
 هس

  کی هیحان ود هیحان

 سیسپات نازیم 0.527 0.773 0.287 0.534 1.000 0.090 0.000
 هبتر 1 3 0 9 8 0 ٩
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 ار (فیعض) رادروخرب ورف حطس ینعی موس حطس رد 669/6 زا رتمک بیارض اب زین تفه و شش ،هس یحاون .دنا هداد
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب

 قالخ رهش یصخاش ظاحل زا (یر رهش) 02 هقطنم یحاون یرادروخرب حوطس یدنب هبتر - 31 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 اب یروآون صخاش ظاحل زا (یر رهش) 63 هقطنم هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نایم یروآون صخاش تیعضو
 نیگنایم اب یعامتجا هیامرس صخاش ظاحل زا (یر رهش) 63 هقطنم درادن رارق یبولطم تیعضو رد 86/3 نیگنایم
 هکبش رد تکرش و یرایمه و نواعت هیوگ یعامتجا هیامرس یاه هیوگ نیب زا هک درادن رارق یبولطم تیعضو رد 3/1٩
 تیعضو نیرتدب رد 19/3 نیگنایم اب یعامتجا دامتعا هیوگ و تیعضو نیرتهب رد 11/3 نیگنایم اب یعامتجا طباور
 هک دراد رارق یبولطمان تیعضو رد 1٩/3 نیگنایم اب یگدنز تیفیک صخاش ظاحل زا (یر رهش) 63 هقطنم .دنراد رارق
 هیوگ و تیعضو نیرتهب رد 13/3 نیگنایم اب (یر رهش) 63 هقطنم مدرم گنهرف هیوگ یگدنز تیفیک یاه هیوگ نیب زا
 و یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه نیب و دنراد رارق تیعضو نیرتدب رد 68/3 نیگنایم اب یطیحم تسیز تیعضو
 بیرض هکنیا هب هجوت اب و دراد دوجو یرادانعم هطبار یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس
 ،٩٩1/6 ،039/6 بیترت هب یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس یاهریغتم یارب یگتسبمه
 هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس نازیم ،یعامتجا ماجسنا و یگتسبمه شیازفا اب ینعی دشاب یم 139/6 و 161/6
 و یعامتجا دامتعا و اهراجنه نیب درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین (یر رهش) 63 هقطنم یگدنز تیفیک و یعامتجا

 یارب یگتسبمه بیرض دراد دوجو یرادانعم هطبار یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس
 000/6 و 000/6 ،830/6 ،091/6 بیترت هب یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس یاهریغتم
 زین یگدنز تیفیک و یعامتجا هیامرس ،یروآون ،یناسنا هیامرس نازیم ،یعامتجا دامتعا و اهراجنه شیازفا اب دشاب یم
 هطبار یگدنز تیفیک و یناسنا هیامرس و یدرف نیب دامتعا و دنویپ نیب درک دهاوخ ادیپ شیازفا (یر رهش) 63 هقطنم
 هیامرس اب ینعی دراد دوجو یرادانعم هطبار قالخ رهش و یعامتجا هیامرس هک تفگ ناوت یم دراد دوجو یرادانعم
 یاه هفلؤم ریثأت یسررب تهج تفای دهاوخ ققحت (یر رهش) 63 هقطنم زین قالخ رهش یاه صخاش ،یعامتجا

 دراو یاهرایعم تسا هدیدرگ هدافتسا هناگدنچ نویسرگر زا ناسانشراک رظن هب هجوتاب قالخ رهش رب یعامتجا هیامرس
 لیلحت (Sig) یرادانعم حطس نازیم دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم تارییغت زا دصرد 11 نازیم هب لدم رب هدش
 هک دراد نآ زا ناشن نیا و دشاب یم 666/6 اب ربارب و (06/6) لوبق لباق یاطخ نازیم زا رتمک ینویسرگر لدم سنایراو
 ناشن نینچ مه هلصاح نویسرگر زا هلصاح جیاتن .دراد هطبار هتسباو ریغتم اب لقتسم یاهریغتم زا یکی مک تسد

 یادروخرب نازیم تیولوا بیرض هیلوا بیرض یحاون فیدر
 1.000 جنپ هیحان 1

 
 رادروخرب

 0.773 ود هیحان 2
 0.534 راهچ هیحان 3

 
 رادروخرب همین

 0.527 کی هیحان 4
 0.287 هس هیحان 5

 

 رادروخربورف
 0.090 شش هیحان 6
 0.000 تفه هیحان 7



 598 ...رد راذگریثأت یاه صخاش شقن یواکاو

 و دنویپ صخاش هب تبسن یرتشیب یراذگریثأت 3٩0/6 بیرض اب یعامتجا دامتعا و اهراجنه صخاش هک دهد یم
 .دنراد (یررهش) رد قالخ رهش ققحت رد یدرف نیب دامتعا

 تاداهنشیپ
 دامتعاواهراجنه تیوقت یارب لاغتشاداجیاو اه نشج یرازگرب ،تالحم یارس رد ناناوج تغارف تاقوا ندرک رپ 

 .یر رهش رد نانآ نیب یعامتجا

 تیوقت تهج رد هقطنم حطس رد اهنآ هنالداع عیزوت و تاقبط همه یارب یحیرفت و یناگمه یاهاضف داجیا 
 .یر رهش رد مدرم فلتخم یاه هورگ نیب رتشیب یگتسبمهو ماجسنا
 رد مدرم یگدنز تیفیک حطس ندرب الاب یارب یطابترا یاه هناسر یراکمه اب یقیسومو ملیف یاه هراونشج یرازگرب 
 .یررهش

 یعامتجا دامتعا شیازفا تهج هب یر رهش رد ینوکسم تالحم یزاس نما یاه حرط داجیا. 

 رهش یاه تخاسریزو اه صخاش هب هجوت هعماج ناگبخن و ناناوج یراکمه اب یناگمه یاهاضف حیحص تیریدم 
 .یر رهش یتآ یاه همانرب رد قالخ
 هب طوبرم یاه هچرازاب داجیاو یتسد عیانص و یموب یاهرنه رب دیکأت اب یرهش تالحم و اهاضف هب یشخب تیوه 
 .یر رهش رد مدرم نیب یرایمهو نواعتو تاطابترا تیوقت یارب نآ

 رد هناقاّللخ یاه تـیلاعف و روـما رد یداـع نادنورهش هچ و نادنمرنه ،نادنمشناد هچ رهش نینکاس یمامت یریگرد 
 .یررهش

 عبانم
 قالخرهش یریگ لکش یاه صخاش یسررب ،(1398) گنشوه ،یدنه و دمحم ،هداز نیسح یلو ،یهلادبع ؛ریشب ،ییاباب کیب ؛رصان ،یلابقا

 .90-3٩ صص ،لوا هرامش ،متشه لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،(زیربت رهشنالک :یدروم ۀعلاطم)
 هاگشناد ،یرتکد ۀلاسر ،نارهت رهش نالک رد قالخ رهش ییاضف و یناکم یاه صخاش نییبت و یزاس یموب ،(0398) دوواد ،یقالشق ینیما

 .نارهت رون مایپ
 رد قالخ رهش داجیا یاه تصرف و اه شلاچ یبایزرا ،(0398) یدهم ،روپ نیسح و میهاربا ،یداهرف ؛ربکا ،یدیمح ؛دمحا ،دمحاروپ

 ،٩9 هرامش ،مهدزای لاس ،یناسنا یاههاگ تنوکس یزیر همانرب تاعلاطم ،(سرا یراجت دازا هقطنم :یدروم هعلاطم) یراجت دازا قطانم
 .8-18 صص

 .33-03 (38) ،رظنم هلجم قالخ رهش و یرهش تیریدم .(8398) یدهم ،دیفس ناخ
 .83 ،هرامش ،هعسوت و ایفارغج .روآون و قالخ یاهرهش داجیا رد یعامتجا عونت شقن یسررب .(8398) ناراکمه و یلع ،یناگسراوخ ینابر

 308-618 صص

 ،روآون وق ألخ رهش داجیا رد یعامتجا عونت شقن یسررب .(6398) دمحا ،ینذؤم و لوسر ،ینابر و یدهم ،یبیدا و یلع ،یناگساروخ ینابر
 618-308 ص ،83 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم

 هعسوت یاه صخاش نیب یقیبطت هسیاقم) قالخ رهش یریذپ ققحت نازیم یسررب .(9398) یلع ،یرقاب و فجنریم ،یوسوم و رغصا ،یبارض
 .8 هرامش ،لوا لاس ،یرهش یاضف هعسوت و ایفارغج هلجم ،(قالخ رهش یاهرایعم و یرهش رادیاپ

 .ما یس پاچ ،ناهفصا دحاو یهاگشناد داهج تاراشتنا ،شرورپ و شزومآ داصتقا .(3398) یفطصم ،هدازدامع
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 تعنص هاگشهوژپ :یدروم هعلاطم) یشهوژپ زکارم رد یناسنا یاه هیامرس یرو هرهب رب رثؤم لماوع یسررب .(3398) هللا حور ،یضباق
 .ناتسباتو راهب ،1 هرامش ،لوا لاس ،ینیرفآ شزرا و یروآون همانلصف ود ،(تقن

 .8 هرامش ،رظنم هلجم قالخ رهش و یعمج یاضف (8398) ناراکمه و گنرهب ،یرتنالک
 نیموس ،یرهش یزیر همانرب رد هدافتسا ترورض و قالخ رهش هیرظن یسررب .(0398) دمحا یفجن و ارهز ،روپ یمیلس و اسیرپ ،ینسحم

 .یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یللملا نیب هنالاس سنارفنک

 رهش یاه صخاش ظاحل زا ناهفصا رهش هناگ هدزناپ قطانم یدنب حطس ،(9398) همطاف ،نامیا و نسحم ،ییاقس ؛اضر ،یدابآ کلم یراتخم
-638 صص ،مهدزناش هرامش ،مجنپ لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه لدم زا هدافتسا اب قالخ
068. 

 هکبش لیلحت لدم زا هدافتسا اب قالخ رهش یاهصخاش یدنب تیولوا .(1398) ربکا ؛هداز نیسح و اریمس ،رفم یدارم و دیعس ،یکلم
ANP(ناجنز رهش 1 و 8 یرهش قطانم :هعلاطم دروم)، 1٩ -13 ،ص ،8 ۀرامش ،3 ۀرود ،رادیاپ رهش. 

 هدوسرف یاه تفاب یزاسهب و یزاسون رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب .(8398) یلع ،یلوکشک یرقاب و نسح ،یردیح ،یوسوم فجنریم
 .068-338 صص ،ناتسمز ،مهدزناپ هرامش ،مراهچ لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ،تشدرس رهش یدروم هعلاطم

 یسانشراک همان نایاپ ،نادهاز رهش ۀناگ جنپ قطانم رد نآ یاه صخاش یقیبطت یسررب و قالخ رهش رب یلیلحت ،(0398) ،رصان ،یرین
 ،یرهش یزیر همانرب هتشر ،یناسنا یایفارغج هورگ ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج هدکشناد ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،دشرا
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