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 چکیذٌ

َبی اطزاف خًد را ثٍ تًاوذ سمیىٍ ایجبد اضتغبل ي تًسعٍ ريستبضُزستبن ساثل ثب تًجٍ ثٍ سبثقٍ کُه آثبر ي اثىیٍ تبریخی سیبدی دارد کٍ می

-َتبی سَتم متی   وقص ًَیت تبریخی امبکه گزدضگزی سیستبن در تًسعٍ اقتػبدی ريستتب يجًد آيرد. لذا َذف ایه پژيَص، ثزرسی 

ثبضذ. جُت اوجبم تجشیٍ ي تحلیتل اطعاتبت   ای، اسىبدی ي میذاوی میثبضذ. ريش تحقیق، تًغیفی ي تحلیلی ي مجتىی ثز مطبلعبت کتبثخبوٍ

َبی تزغیت فعبلیتَبی، ج وطبن داد، وخست، ثٍ تزتیت ضبخعاستفبدٌ ضذٌ است. وتبی Expert Choiceي مذل  SPSSویش اس وزم افشار 

ٍ 67/3کبرآفزیىی در ريستب ثب میبوگیه  ، ایجتبد  56/3گتذاری جُتت استتفبدٌ اس گزدضتگزی ثتب میتبوگیه       ، مستعذ ضذن مىطقٍ جُت ستزمبی

، ثتب   45/3مختلف در ريستب ثب میبوگیه َبی ، ایجبد اضتغبل در ثخص54/3گذاری اقتػبدی ديلت در ريستب ثب میبوگیه َبی سزمبیٍفزغت

-، ایجبد سمیى40/3ٍَبی مختلف اقتػبدی در ريستب ي ضبخع اوگیشٌ سزمبیٍ گذاری مزدم در سطح ريستب ثب میبوگیه رفته وزخ رضذ ثخص

َب را تزیه میبوگیهه ي پبییه، ثب تزی23/3، امىیت اضتغبل در ريستب ثب میبوگیه 30/3َبی وً ثزای جذة سزمبیٍ گذاری در ريستب ثب میبوگیه 

ای ثٍ میشان وقص ًَیتت تتبریخی امتبکه گزدضتگزی در تًستعٍ      تم ومًوٍ Tاوذ. در ادامٍ ویش ثب استفبدٌ اس آسمًن ثٍ خًد اختػبظ دادٌ

در ياقت  وتتبیج   ثبضتذ.  متی  3َب ثٍ دست آمذٌ ثب تز اس حذ میبوٍ اتذد  َب میبوگیهدر تمبمی ضبخعَبی سَم پزداختٍ ضذ، اقتػبدی ريستب

دَتذ در   یمثبضذ. َمچىیه وتبیج وطبن َبی سَم میثیبوگز وقص سیبد ًَیت تبریخی امبکه گزدضگزی سیستبن در تًسعٍ اقتػبدی ريستب

، کتًٌ  291/0، چبٌ ویمٍ ثب يسن ثٍ دست آمذٌ 300/0ثیه امبکه گزدضگزی مطزح ضذٌ، ثٍ تزتیت مکبن ضُز سًختٍ ثب يسن ثٍ دست آمذٌ 

َب را ثٍ خًد اختػبظ تزیه يسن، ثب تزیه ي پبییه115/0، ي در وُبیت ساَذان کُىٍ ثب يسن 145/0، قلعٍ سبم ثب يسن 149/0يسن  خًاجٍ ثب

 اوذ.دادٌ

 َای زَک.ياشگان کلیذی: گردشگری ريستایی، ًَیت تاریخی، تًسعٍ اقتصادی ريستا، ريستا
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 همدقم
   ریذهپ ناهکما یتروص رد نآ  قحت و تسا الاس و هدنز هعماج کی داجیا ،هقطنم کی یداصتقا هعسوت موادت ترورض
- اهضف شرسگ و داجیا ،تهج نیم  هب ندکاب رارقرب هعماج ی افر و یداصتقا یا همانرب نیب مزال یگن ام  هک تسا
     و لاغتهکا داهجیا ههک ییاتهسور  طانم رد هژیو هب هریغ و یخیرات هینبا و راثآ یایحا و تمرم ،یتسیروت یحیرفت یا 
     یهحیرفت زاهین ههب ییوگخهساپ نمض دناوتیم ،تسا هیلوا تامدخ هئارا زا رتیلوا ا نآ رد رادیاپ و هبناج هم  هعسوت
  ا ارهف دروآ    یهم دوهجو ههب ار یددهعتم لغاشم راوهریجنز دوخ لابند هب هک رگکدرگ بذج یارب ار هنیمز ،ناییاتسور
        لهحارم یهط ،یردهت ههب و تهسا هتهکاد دوهجو یناسنا عماوج رد نامز رید زا هک تسا نهک یاهدیدپ اسیروت ندزاس
  ،ینامیلهس و یمرجاج) تسا هدیسر دوخ ینونک یکیژولوکا و یعامتجا و یداصتقا ،ینف یعوضوم هب فلتخم یخیرات
 ن(16 :9396

  یگنوهگچ رد هکلب دوخ اهف رد اهنت هن دنمانیم تیو  ارنآ هک تلم کی یگنوگچ و یتسیک ،یتسیچ رگاسانک لماوع
  لهیلد هب ار تیو  هلوقم هک تسا لیلد نیم  هب ندنراد روخرد یریثأت یناهج هعماج نیزورما راتخاس رد ینیرفآ شقن
    رههک کهی تهیو  زا ینامز ندننادیم نآ اعا یانعم هب هعسوت ثحب تاموزلم زا ینیرفآ شقن دنور رب شا یراذگریثأت
  ناهشن هک دنکیم ییامن دوخ ا یگژیو یرسکی حالطصا نیا زا ین ذ ریوصت و یرکف طخ رد و دیآیم نایم هب نخس
     زارهحا هژیوهب و تهیو  زارهحا لماوع و ا هنیمز زا یکی ن(R.Brace Hull et al, 1994) تسام رظن دروم رهک هدن د
        زا یهکی ههک تهسا تخاهس ناهسنا و یندهمت راهثآ نآ داحآ و هعماج کی ندمت و یخیرات ،یگن رف و یعمج تیو 
   ،هداز یهقن) ددرهگ   یهم رهب اه    اهضف نهیا رد دوهجوم یا دامن و ا اضف نآ عبت هب و رهک ،راثآ نیا یا هولج نیرتزراب
 زا  اهیوگ یا همانهسانک  تروهص  ههب  ههک دنتس  ا دامن ا رهک یشخب تیو  اهم رصانع هلمج زا یترابع هب ن(679،0196
  یاه  ناهملا و  اه دامن ن(70 :6396 ،ناراکم  و یفطل) دنراد  طاخم هب نآ یفرعم رد یلصا شقن ،رهک لاح و هتکذگ
  دوهخ زا  یهتح  هاهگ  ههک یوحن هب ،دنوکیم بوسحم یرهک یحارط و یرامعم یحارط رد اهم یا انب هلمج زا یرهک
 یسررب ندنتس  نایامن راتخاس کی رد رهک هراصع و تیصخک ،تیو  رگنایب هک ارچ ،دنیامنیم هولج رتتیم ارپ رهک
  خیراهت و تیو  ،گن رف ،ا تنس ،ای افم هیاپ رب ا انب عون نیا ناینب هک د دیم ناشن ا دامن نیا صوصخ رد هعلاطم و
  له م  دنهسانک یهم یصاخ یا لبمس اب ار ا رهک یخرب نامدوخ روشک رد ن(76 ،7196 ،یفد ) تسا هدک راوتسا رهک
  نادهم  ،هیظفاح اب زاریک ،اضر ماما هاگراب اب ار دهشم ،ناهج شقن ای لپ هس و یس اب ار ناهفصا ،ارعشلا هربقم اب ار زیربت
  ههطقن  داهجیا  اهب   دیاهک ندهنراد رهک یفرعم رد ییالاب شزرا یخیرات یا دامن نایم نیا رد هک نن.و ر اطاباب یهربقم اب ار
  یهساسا  شهقن هار نیا رد ا رهک و دبای زاب ار دوخ یئارگدامن تیصوصخ ناسنا رگید راب ،ا ناسنا رکفت زرط رد یفطع
 و  دیهکوک  اههنآ التعا و ظفح رد و تخانک ار هتکذگ یا دامن دیاب یفد  نینچ  قحت یارب ندنکاب هتکاد هرابود ار دوخ
- رههک رد ار یرادینعم و دنمکزرا یا دامن ات تفرگ هرهب رن  و تعیبط ،ا رواب ،تاداقتعا نوچ یلماوع زا نآ رب هوالع
 ن(697 :0196 ،ینیرحب) دروآ دیدپ ا 

- هداد  هقل ناسانک ناتساب تشهب ار ناتسیس نتسین هدیکوپ یسک رب ناریا گن رف و ندمت خیرات رد ناتسیس تیم ا 
 667  دودهح نونکات دناهتسناوت ناسانکراک دناهدرک شاکنک راید نیا رد یرایسب یجراخ و یلخاد نیققحم نونکات ،دنا
      تهبث ههب یهلم تهسرهف رد ار رهثا 329 دا   دهعت و ییاهسانک ههقطنم نیا رد ار یخیرات فلتخم یا هرود زا یناتساب رثا
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      و شوه  رهب هاوهگ نیرهتگرزب ههک یرهک ،رن  رهک) دراد یاج نآرد هتخوسرهک هک تسا ینیمزرس ناتسیس ندنناسرب
   بوهقعی نیمزرهس ن(تسکک ار ینیرهنلا نیب یندمت یرترب هروطسا هک یرهک نتسا هدوب یناریا تعنص و شناد ،درخ
  اهجنآ زا هلاس دص دنچ یکوماخ زا سپ یناریا نیون تایبدا و رعک یا هلعک نیتسخن هک ییاج ،ا هسامح لحم ،رایع
  سراهف ،یلخ نوگلین لحاوس ات هایس یایرد لحاوس زا ،هنارتیدم لحاوس ات نیچ یا زرم زا هکلب ،ناریا مامت هب اهنت هن
    اههبنارگ یهعبنم دهناوتیم هقطنم مدرم ینغ موسر و بادآ و گن رف و یخیرات شزرا اب راثآ نیا دوجو .تفای شرتسگ
     و یراهکیب هتهکذگ لاهس دهنچ رد ندکاب فارطا یا اتسور یداصتقا هعسوت تیاهن رد و اسیروت تعنص هعسوت یارب
    خرهن ههب یداهصتقا فلتخم یا شخب دکر خرن ندنام دودحم نتسا هدوب ناتسیس یهقطنم یهغدغد نیرتمهم لاغتکا
    یورهین دازاهم و داهصتقا شخب دمآ راک یورین یارب اضاقت ش اک دیدج یا یروانف شیادیپ و هیامرس تکابنا ،نییاپ
  نیهنچم  و راک یورین هنیز  هب تبسن هیامرس هنیز  ندوب نییاپ رطاخ هب راک یورین یاج هب هیامرس ینیزگیاج و راک
  یلاهح رد نیا نتسا هدک هقطنم نیا رد یراکیب راشف شیازفا  جوم ناتسیس هقطنم رد یپایپ یا یلاسکشخ تلع هب
  داهجیا ار ایقتسم ریغ یا  لغک ای لغک یدنیارف یط دناوتیم یرگکدرگ تعنص رد هدک داجیا ایقتسم لغک هک تسا
     ندوهب نییاهپ ،یراهکیب دهننام یتالکشم و دنشخبب دوبهب ار دوخ تعنص دنا هتسناوت هار نیا زا ا رهک زا یرایسب ندیامن
  نکاهما       ههک دوهمن ناهیب نیهنچ نهیا ناوهت  یهم عهقاو رد ندناهتساک ار شیوخ یزرا دمآرد دوبمک و هنارس دمآرد حطس
 –    یداهصتقا ماهظن یتیلاهعف ی اه  شخب زا یکی هبا م هب دنراد یدنمکزرا یخیرات تیو  یاراد هک ناتسیس یرگکدرگ
-یم ک ز یا اتسور هلمج زا فارطا یا اتسور رد هک یرایسب ددعتم و تب م تارثا لیلد هب ناتسیس هقطنم یعامتجا
    فده  یاتهسار رد اذهل ن دهکاب ی هم  اه اتسور رد نیا رد رقف ش اک یاتسار رد هدک یریگراک هب لماوع زا یکی دراذگ
 :تسا هدک نایب لیذ تروص هب تسا هدک هتفرگ رارق یسررب و شاکنک دروم هک یتالاوئس ش وژپ
 ؟دنراد ریثأت ک ز یا اتسور یداصتقا هعسوت رد نازیم هچ هب دنمکزرا یخیرات تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما -
   که ز یاه    اتهسور یداهصتقا هعهسوت رد ار ریثأت نیرتشیب کی مادک یخیرات تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما نیب زا -
 ؟تسا هتکاد

 :تسا هدک هتخادرپ ش وژپ عوضوم هطیح رد یتاعوضوم یسررب هب زین همادا رد
-  ریهسم ههب ون یکرگناب ا رهک یخیرات تفاب یزاس هدنززاب" ناونع اب یش وژپ رد 7396 لاس رد هداز یتاولص یدارم
   رهب یعهس ش وژ هپ نیا رد نتسا هتخادرپ یخیرات تفاب یزاس هدنززاب یسررب هب "رتکوک رهک یرگکدرگ هدایپ یا 
  یاه  ریهسم ندرک  خشم تهج ییا رایعم نییعت نمض یرگکدرگ هدایپ یا ریسم هب ون یکرگن داجیا اب ات تسا نآ
  اه      ریهسم عوهن نهیا زاهین دروهم رتکوک یخیرات تفاب صاخ یا یگژیو هب هجوت اب هک ییا یربراک یرگکدرگ هدایپ
       یاهیحا نآرهب یهنتبم داهصتقا و ناههج رد اهسیروت تعنص نوزفازور شرتسگ اب هزورما نوچ ندنوک  خشم دنتس 
 رد 7396   لاهس رد یمهکا  و  ینابیهک ن تهسا رادروخرب ییالاب تیم ازا ا رهک هدنپت  لق ناونع هب یخیرات یا تفاب
 هعسوت رب ار یرگکدرگ ریثأت "زاریک رهک نادنورهک :هعلاطم دروم یلم تیو  و یرگکدرگ یهبرجت"شرگن اب یاهلاقم
  ندهک هتفرگ هرهب زاریک ییایفارغج و یخیرات راثآ زا هار نیا رد هک دنداد رارق یبایزرا دروم (یلم) یناریا تیو   یمعت و
    رد داژهن یلهضف و یهلیخ اساق یرجک ندراد ییازسب ریثأت یلم تیو  نادناسانک و یرگکدرگ هک د دیم ناشن ،یاتن
  تهیوقت رد   یرگهکدرگ یهسررب هب "یلم تیو  تیوقت رد یرگکدرگ راثآ یبایزرا" شرگن اب یاهلاقم رد 9396 لاس
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   ههک تهسا هدوب (یخیرات ی اگآ) یناریا تیو  رصانع نیرتاهم زا یکی هک د دیم ناشن ،یاتن ندناهتخادرپ یلم تیو 
     یهلخاد یرگهکدرگ نیارباهنب ندراد ناهیناریا  ناهیم رد  یهلم  تهیو    هیمعت و هعسوت رد ییازس هب شقن ،خیرات لوط رد
 رد 9396   لاهس رد هداز دوهمحم و شدرا نتسا راذگریثأت یلم تیو  رب یخیرات ی اگآ تیوقت  یرط زا (یدرگناریا)
  شهقن دناوتیم یرگکدرگ هک دندیسر ،یاتن نیا هب "یرگکدرگ رب دیکأت اب یلم تیو  داعبا یسررب" ناونع اب یاهلاقم
 یا تراهم و یگن رف یا هولج زا یدیدج لاککا روهظ رد هکلب ،یلحم شناد و یموب یا تنس ،یورت رد ار یمهم
  یرگهکدر   گ ندهنک یزاهب دهنا هداد لکهک ار هطوبرم عماوج رد یعمج فیرعت دوخ نیناوق هک ا تیو  یتح ،یساکعنا
 Bebudi   ندهکاب هتهکاد شقن نآ تیوقت رد ای ،یلحم یا تیو  هرابود دایحا یتح ای و هعسوت ،ظفح رد تسا نکمم
      شهقن یهسررب ههب لهباز رد یرههک گنیدنرب رد یخیرات تیو  و یگن رف یا شزرا یسررب هلاقم رد 7667 لاس رد
-   ههمانرب اهب ههک دراد دیکات هتکن نیا رب نایاپ رد دزادرپیم لباز رد یرهک تیو  هعسوت رد یگن رف ،یخیرات یا دامن
    دوهخ ههمان ناهیاپ رد 6667 لاس رد Aysem Kilinc ندیسر لباز هب یرهک تیو  دکر هب ناوتیم هنیمز نیا رد یزیر
 و لبق تارییغت هب نهیکرت برغ ،اکوف ،دروم یا رهک :یرگکدرگ راجفنا زا سپ یخیرات یا رهک یسررب ،ناونع تحت
     رهبارب رد  هسانم تیریدهم و یزهیر  ههمانرب کهی ات دنکیم شالت و دزادرپیم هعلاطم دروم رهک هس رد راجفنا زا دعب
    یرگهکدرگ هعهسوت ناوهنع تحت یاهلاقم رد 6667 لاس رد -Khursiah Abd Aziz ندریگب راکب ا رهک نیا تظفاحم
    اهب هبحاهصم زا هدافتهسا اب یمک تروص هب  یقحت شور هلاقم نیا رد ،کارپ ،الوک ،ناعنک امال اتوک رد یگن رف ثاریم
     کهی فیهصوت یارهب یدهیلک یا یگژیو ییاسانک لئاسم هب و یلحم تاماقم و یلحم هعماج اب ثحب دروم یا هورگ
  دهننام اهم یا هبذاج هک داد ناشن ،یاتن نتسا هتخادرپ یرگکدرگ یخیرات یگن رف ثاریم یارب دصقم ناونع هب ناکم
     ییاهسانک یهگن رف اههم یاه هبذاج ناونع هب یخیرات یا ناکم ناونع هب هاکروصنم ناطلس ،لایروتکیو ،یمیدق هعلق
-رهک و یرهک یخیرات تفاب هزوح رد رتشیب رظن دروم عوضوم اب یابترا رد هدک حرطم تاعلاطم عومجم رد ندناهدک
   حرهطم یاه   هنیهشیپ یدهنب عهمج اب اذل ،دکابیم یرگکدرگ و یلم تیو  تاعلاطم هزوح رد نینچم  و یخیرات یا 
 هعسوت رد یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  شقن اب هطبار رد یتاعلاطم نونکات هک ،دومن حرطم نینچ نیا ناوتیم هدک
 نتسا هدشن ماجنا ییاتسور  طانم یداصتقا
 نآ زا دنناوتیم هطوبرم یا داهن و ا نامزاس ،،یاتن جاتنتسا زا سپ هک دکابیم یدربراک عون زا ش وژپ نیا رد  یقحت
  ش وژهپ نیا رد  یقحت شور ندنوک دنمهرهب هعلاطم دروم یا اتسور یداصتقا هعسوت و ی دناماس و دوبهب تهج رد
  و یدانهسا ،یا   ههناخباتک تاهعلاطم رهب ینتبم تاعالطا یروآدرگ رازبا و شور ندکابیم یشیامیپ ای یبایهنیمز شور هب
      و هدرهب هرههب یجراهخ و یهناریا تالاهقم و  تک زا  لاطم ندروآ تسد هب تهج یاهناخباتک تاعلاطم نتسا ینادیم
  ههب    ینامزاهس راهمآ یروآدرهگ روظنم هب ا هداد لیمکت یارب ندوکیم یروآدرگ مزال  لاطم یتنرتنیا یا یسررب نمض
  و همانهشسرپ   رازهبا اهب و   ینادهیم یاه  یهسررب   هیرط زا تیاهن رد و دک هعجارم هقطنم حطس رد هطوبرم یا نامزاس
  لدهم و spss     رازهفا مرهن زا زهین تاهعالطا لیلحت و هیزجت ماجنا تهج ندک مزال یا هداد یروآدرگ هب مادقا هبحاصم

Expert Choice یداهبآ لهک 7396 لاس رامآ  بط رب ندکابیم ک ز یا اتسور لک هنومن هعماج نتسا هدک هدافتسا  -
  رد راوناهخ 667   یالاهب یاه اتسور طقف دنمفد  یریگ هنومن اب ش وژپ نیا رد دکابیم اتسور 216 هنکس یاراد یا 
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     لوهمرف ساهسا رهب نیهنچم  و   یفداهصت یرهیگهنومن  بط رب ندک لماک ار اتسور 77 دادعت هک نتسا هدک هتفرگ رظن
 ندندک باختنا هنومن هعماج ناونع هب راوناخ 719 دادعت زین ،(6396 ،ناراکم  و دمرس) نارکوک
  رهب نآ تارثا و ندک یناهج لیلحت تهج هدک  باختنا یا  هفرعم نینچم  و همان شسرپ ندوب ییاور زا نانیمطا یارب
  رد ناهصصختم تارظن زا ،یخیرات تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما هب هجوت اب هعلاطم دروم یا اتسور یداصتقا هعسوت
       ،یاهتن هزادهنا ههچ اهت ناهسکی طیارهک رد  یرهیگ هزادنا رازبا هک دراد نآ رب تلالد ییایاپ نتسا هدک هدافتسا هنیمز نیا
  یاه   هویهک یرهیگ  هزادهنا رازهبا ییایاپ نییعت یارب نتسا کی ات رفص زا رابتعا  یرض هنماد ،د دیم تسد هب یناسکی
       ،ردوهک شور ،فیهصنت شور ،یزاوهم داوهم شور ،(ییاهمزآ زاهب) هرابود یارجا شور هلمج زا ندراد دوجو یفلتخم
   هدهک ههئارا خابنورک طسوت نومزآ یارجا راب کی  یرط زا رابتعا  یرض نیرتروهشم هک خابنورک یافلآ و نوسدراچیر
  همانهشسرپ هلمج زا یریگهزادنا رازبا ینورد هبساحم یارب شور نیا نتسا فورعم خابنورک یافلآ  یرض هب هک تسا
  راهبتعا ن(76 :1196  ،یهمیحر) دنک رایتخا ار فلتخم یددع ریداقم دناوتیم لاؤس ر  خساپ رازبا نیا رد ندوریم راکهب
    رد  هصختم یدارهفا طهسوت ًاالومعم ،نومزآ کی ییاوتحم رابتعا نتسا ییاوتحم رابتعا ساسا رب ش وژپ نیا ییاور
 دیتاسا زا یدادعت رایتخا رد هدک هیهت همانشسرپ ،ش وژپ نیا رابتعا شیازفا یارب ندوکیم نییعت هعلاطم دروم عوضوم
-   مرهن هتهسب زا خاهبنورک یافلآ  یرض ش وژپ نیا رد ندنیامن نایب ار دوخ رظن و هدومن هعلاطم ات هدک هداد رارق علطم
 6   تمهس ههب خابنورک یافلآ هچر  ندکاب کی ات رفص نیب دناوتیم خابنورک یافلآ هنماد ندیدرگ هبساحم SPSS یرازفا
   یاهفلآ  یرهض  ،یاهتن   نتهسا ییاهیاپ دقاف راک رازبا دکاب 7/6 زا رتمک خابنورک یافلآ رگا نتسا رتشیب ییایاپ دنک لیم
   ینادهیم ش وژهپ یارب دامتعا لباق و هتکاد رارق یبسانم حطس رد همانشسرپ ییایاپ نتسا هدک هبساحم 631/6 خابنورک
 ندکاب یم
 یرظن ینابم

 تیوه
  اهی درف کی تیفرظ هب" یلک موهفم رد و نتسا هدیدرگ  تشم "هباشم" و "نام " یانعم هب Idem نیتال هژاو زا تیو 
 . تهسا  هدهک فیرعت (اجنام ) "نارگید طسوت ندک هتخانک تیمسر هب زین و دوخ نتخانک تیمسر هب یارب هورگ کی

  رد اهم  ههچنآ زا  دنهشیدنای هم ام یهرابرد مدرم هچنآ ن(7 :6196 ،زنیکنج) تسا تیو  همزال ترورض هب ییاسانک لعف
  اهب هک یصاخکا ،تسین یفاک دننک دیکات ناکدوخ تیو  رب دارفا هکنیا ندرادن یرتمک تیم ا ایشیدنایم نامدوخ دروم
  تهسین  ههبناج  کهی  یرهما  زهگر   یعاهمتجا تیو  ،(دننادن ای) دننادب ربتعم ار تیو  نآ دیاب زین ایراد راک و رس نانآ
 ،ا ییاناوت ،ا هزیگنا زا یناینبدوخ و ینورد ،هتخاسدوخ یایوپ نامزاس ،ایسرام فیرعت هب انب تیو  (7 :6196 ،زنیکنج)
  قادهصم  درهف رد  رهگا ،تسا درف هب رصحنم راتفر و داقتعا ،ساسحا ظاحل زا هک ینامزاس نینچ تسا خیرات و تاداقتعا
  یاه  ههنومن زا  یهلم و  یموهق  تهیو  و دنیوگ یعمج تیو  نآ هب ،دبای  قحت عمج رد رگا و یدرف تیو  نآ هب ،دبای
   ،عهقاو رد نتهسا هدک هتخادرپ یخیرات تیو  موهفم فیرعت هب زین همادا رد ن(376 :6136،ایسرام) تسا یعمج تیو 
  و هتخاهس طبترم شا یخیرات و یگن رف یا هشیر و لصا هب ار یمدآ هک ییا هقلع اب دنویپ و هتکذگ هب  لعت ساسحا
 نیا ندشخبیم ینایاک سفن هب دامتعا و رطاخ شمارآ ناسنا هب هک تسا یدنیاکوخ رایسب و ابیز سح ،دیامن یم لصتم
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       نیهمز رد یکاهخ هرهک نهیا زا ههطقن نیمادهک رد وا یا هشیر و تسا مادک وا نیتسخن هراو اگ و دهم دنادب ناسنا هک
  یو ههک تسا یتایح یرما ،دناهدوب یناسک هچ نارود لوط رد شاینهیم و یخیرات یا وگلا و نانامرهق ،تسا هتفرورف
  یتیوه  تلم کی دارفا هب ،یگن رف و یخیرات ،یسامح یا هروطسا و ا وگلا ندناسریم ددم خیرات یا هحوبحب رد ار
     ناهگناگیب رهبارب رد یهلم یگچراهپکی و تدحو ،تیو  نیا لصاح و دنیآرب هک یروط هب دشخبیم ناسکی و کرتشم
  ،اههنآ یدو   باهن ههک ارهچ نتفرگ مدرم زا ار راد هشیر یا رواب و ا هروطسا و نانامرهق نیا دیابن لیلد نیم  هب و تسا
 هتکذگ نتسا رادانعم یهتکذگ کی مزلتسم یعامتجا موادت نتکاد د اوخ لابند هب ار یتلم یگچراپکی و تیلک یدوبان
 و  ؛هرطاهخ  ،یدرهف روط هب هتکذگ .درک عوجر نآ هب دیاب ،هدنیآ ینیب شیپ و نونکا -اجنیا ریسفت رد هک تسا یمهم عبنم
   تهیو  ساهسا هفلؤم زا ناکم ن(27 :6196 ،زنیکنچ) دنتس  تیو  زا اهم هجو ود ،ود نیا نتسا خیرات یعمج روط هب
   هیرط زا نآ رد هک درک فیرعت یدنیارف ناونع هب ناوتیم ار ناکم تیو  ن(Wester-Herber,2004) دکابیم یصخک
  زا یهئ زج ناوهت  یهم ناهکم تیو  ن(Stedman,2002) دننادیم  لعتم ضاخ لحم کی هب ار دوخ مدرم ،ناکم اب لماعت
     تالاهعفنا و لهعف نهیا تهی ام و دنکیم  خشم رآ رصاخ ناکم کی هک یرصانع ساسا رب هک دکاب یصخک تیو 
 ن(Bernardo & PALMA,2005) د دیم خرر
 یخیرات یاههبذاج
 ه هبون هب ،هداتفا قافتا اهم عیاقو هک ییا ناکم رد ای یعونصم هدک هتخاس یا طیحم و ا اضف رد ،یمیدق یا نامدای 
      ،دهندرگ لیدهبت یرگهکدرگ ههبذاج کهی هب هکنیا زا لبق تسا نکمم ا ناکم یضعب ندکاب هبذاج یعون دناوتیم دوخ
     ههب خیراهت ییادهتبا یاه هرود ای خیرات لبقام یا ناکم ندنراد تظفاحم و تمرم ،ی اگحیرفت یزاسهطوحم هب جایتحا
      نهیا ندهنراد جاهیتحا یزورهما نردهم یگدنز اب ناشتیابترا و راصحنا تیم ا هب عجار  یقحت و شواک دننام یتامدقم
   اهت تهسا زاین اتسار نیا رد ندکابیم یرورض یخیرات یا هبذاج یارب و تسا هدنزومآ ا  و هدننک مرگرس ا  شواک
   تهلالد و یهعبط تلالد هک هنوگ نام  ،ایدق  طنم رد نتسا تلالد  جوم ناشن ،دوک نایب زین دامن موهفم زا یفیرعت
-   یهم یاهج هدهک رکذ هتسد هس رد ار زین ار ا ناشن ،(Khonsari, 1993: 58) دندرکیم ایسقت یعضو تلالد و یلقع
   یهبیکرت یاه           ناهشن و یعهضو ناهشن ،یریوهصت ناهشن ،یهعبط ناهشن رهب تهسا لمتهشم ناسانکرن  هاگن رد ندنداد
(Shafikhani, 2003: 4)، دوجو موهفم و تروص نیب یراوجم  هطبار ،نآ رد هک تسا ییامن ناشن نام  یعبط ناشن 
 ، دوهک ی هم قالطا نآ هب یاهخسن ناشن هک یریوصت هناشن رد نیگتخوس یوب زین و یگتخوس هناشن هک دود دننام ،دراد
   ًااهمومع اه      هناهشن نهیا ندراد رههم دوهجو رهب تلالد هک رهم شقن دننام ؛دراد دوجو ینیع هطبار موهفم و تروص نایم
  و تروهص نیب هطبار ،تسا فدارتم symbol اب و هتفرگ مان زین "دامن" هک ،یعضو ناشن رد ندنتس  یرشب تاعونصم
  ندراد لهیبموتا لماک فقوت رب تلالد یدادرارق تروص هب هک هار راهچ رد زمرق رون دننام ؛تسا یدادرارق هطبار موهفم
  یاه     هناهشن ار اههنآ ور نهیا زا و دهناهدمآ تسد هب هدک رکذ یا هناشن زا عون هس ای ود  یکرت زا ا هناشن زا یرایسب
   یناهسر عالهطا و مایپ لاسرا یارب دادرارق  بط رب ،تسا یعیبط یاهناشن هک دود زا هاگ ،لا م ناونع هب ندنمانیم یبیکرت
 ندوکیم هدافتسا زین
 و نت    هسا ههتفر راهک ههب " لبمهس" و "دومن" ،"رهظم" ،"تمالع"یانعم هب ناشن ،فراعتم یا راتکون و ا ش وژپ رد
 " هدهنیامن"  یاهنعم هب و یلعاف تروص هب "دامن" ،ادخ د همان تغل رد ندناهتسناد "دامن" یانعم هب زین ار لبمس ًاامومع
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       هناهشن یهتح و ،ههیانک ،هراهکا ،زهمر ،تهمالع"  ار نآ روپناهیرآ و (17 :2296  ،ادهخ د)   تهسا هدهمآ "هدننک ر اظ" و
 نتسا هتسناد "یگتسبم  و یدنواشیوخ
 داصتقا رد یرگشدرگ شقن

     ههب یرهگید یاهضف ره  زا شیب و ندننادیم یداصتقا درف هب رصحنم تصرف کی ار یرگکدرگ ناگدنسیون زا یرایسب
      لهحم و هیامرهس و راهک ناهیرج لهحم ا رهک دیدج نارود رد اریز ،دنرگنیم یرگکدرگ داصتقا نوناک ناونع هب رهک
   تعنهص هعهسوت هک تسا یمهم راثآ زا یاهقطنم و یرهک هعسوت و لاغتکا داجیا ،دنتس  یناهج داصتقا اب یلم داصتقا
   یلهصا یدهیلک یا شخب زا یکی ناونع هب اسیروت ،ناهج یا روشک زا یرایسب رد نتسا هدروآ هارم  هب یرگکدرگ
    نهیا هعهسوت رهثا نیرتاهم نتسا هناگ دنچ ،اسیروت یداصتقا راثآ نتسا هدرک لمع یداصتقا تفرشیپ و هعسوت یارب

   فهیرعت نیهنچ ار یرگکدرگ یرثاکت رثا دیفم و رصتخم روط هب سریپ سالگاد نتسا دمآرد و لاغتکا داجیا ،تعنص
  زهین اهنآ و درادیم او تکرح هب ار ا شخب رگید شخب نیا هک دوک داصتقا زا یشخب دراو یرگکدرگ جراخم :دنکیم
-   دهمآرد شیازهفا رد اهسیروت تعنص هعسوت ندوکیم هدیمان یرثاکت رثا دنیارف نیا دنوکیم رگید یا تکرح  جوم
      ذهخا شورهف رهب تاهیلام و اه  تکرهک  رهب تایلام زا یتایلام یا دمآرد زا یشخب ندراد ایقتسم ریثأت زین یتایلام یا 
   تادراو نیهشناج یعوهن (Ryan, 1995: 89     ) دهننک یرپهس روهشک لهخاد رد ار ناهشتالیطعت مدرم هچنانچ و دوک یم
       داهصتقا راتخاهس اهب زهین یرگهکدرگ ههب لوبق لباق یاکتا نازیم ،دزاسیم ناشن رطاخ (9236) گنای ندریگیم تروص
    دراد دوهجو لاغتهکا یارهب دودحم رایسب نیشناج عبانم و ر ام ریغ راک یورین ،دیدک یراکیب هک اج ر  نتسا طبترم
 ندک اک" تسا دقتعم سریس ن(09 :6396 ،یورسخ) دکاب مادقا نیرت سانم ،دناوتیم یرگکدرگ تعنص یزادنا هار
  شالهت : دهیوگ یم نیاتشنرب ن(06 :2296 ،ینمؤم) "دکابیم  طانم رد هعسوت یساسا یا هیاپ زا یرباربانو یراکیب ،رقف
  دهنادیم یدعب دنچ ینایرج ار هعسوت ،زریس نتسا فلاخم نآ اب یسک رتمک هک دراد هارم  هب یکزرا راب ،هعسوت یارب
   تهسد درواتهسد هعسوت دیوگیم و دراد هارم  هب ار یعامتجا ماظن لک توافتم یا یریگ تمس و نامزاس دیدجت هک
 نتسا فلتخم داعبا یاراد هک تسا یاهدیدپ و رشب
        یوهس ههب تفرهشیپ  هسحرب ار هعهسوت ههک تهسا نیا دراد دوجو هنیمز نیا رد هک یملع دنیآرف :دیوگیم دلیفکورب
   نتخاهس رهیگرد موزل دروم رد کیلاید کیدیس ناینک فیرعت یرباربان ش اکو یراکیب ورقف لیلقت ریظن ،ی افر فاد ا
  یاه   هداههن نآ ناهیرج رد هک دنادیم یعامتجا یا هشیر ینوگرگد اب تیو  رییغت کی زا هعسوت دنیارف ،مدرم ایقتسم
  ،نادهیچ)  دهنریذپ     یهم ریثأهت ینوهگرگد نآ زا ًااهمازلا دنوهشن نوگرگد ًااربج رگا مدرم یساسا یا راتفر و هعماج یداینب
  ههک هضرع و اضاقت هدن د لیکشت ار نآ و هدیمان رگکدرگ ار رفس ماجنا هب اناوت و دنم هقالع تیعمج ن(67-67 :6396
    یرگهکدرگ تاهعالطا و نارگهکدرگ یارب تامدخ و تالیهست ،ا هبذاج ،دمآو تفر لیاسو زا ینوگانوگ عاونا لماک
   هعهسوت زا عماهج   و  هیقد یهفیرعت هئارا تسا دقتعم رییم دلارج روسفورپ ن(36 :6196،دحوم) دیامنیم یفرعم تسا
     یهعقاو دهمآرد نآ  هجوم ههب هک تسا یدنیآرف :دنکیم فیرعت نینچار یداصتقا هعسوت یو نتسا لکشم یداصتقا
 یا هلیهسو هکلب تسین فد  یداصتقا هعسوت ری یم رظن زا ندبای شیازفا تدملا لیوط ینارود رد روشک کی رد هنارس
  :زا تهسا ترابع هعسوت :دنکیم فیرعت هنوگ نیا ار هعسوت نسایترامآ نتسا یعامتجا رتهب طیارک ندروآ ا ارف یارب
   دهقتعم و دهنک یهم دیکأت یراذگهیامرس و یناسنا یورین لماع رب یو عقاو رد ا قاقحتسا دوبهب و ا یدنمناوت شیازفا
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      ،یداهصتقا تاهناکما زا ناهنآ یرادروهخرب نازهیم ،د  ارهفا یقوهقح هرتسگ نازیم هب عماوج یداصتقا هعسوت هجرد تسا
       هعهسوت یهلک روهط ههب ندراد یگتهسب اه قاقحتسا  قحت نازیم و ،نآ ریاظن و یرگکدرگ ،یگن رف ،یعامتجا ،یسایس
   هدهک یزهیر   یهپ هدنورهشیپ یژوهلونکت ساسا رب هک هعماج کی دیلوت تیفرظ موادم شیازفا زا تسا ترابع یداصتقا
 ن(0 و 7 :3196 ،یمرهج یوسوم) دکاب
 ییایفارغج ورملق
 و  ههجرد 77 تاصتخم رد ییایفارغج تیعقوم رظن زا ،روشک یقرک بونج هیلا یهتنم رد زین ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
  هدهک  عهقاو یقرک لوط هقیقد 67 و هجرد 90 ات هقیقد 67 و هجرد 17 و یلامک ضرع هقیقد 37 و هجرد 69 ات هقیقد 9
  ،رتموهلیک 6666  لوهط هب یکاخ زرم کی اب قرک زا و تسا راوجم  یبونج ناسارخ ناتسا اب لامک زا ناتسا نیا نتسا
  ناهگزمر  و نامرک یاهناتسا هب برغم زا ند دیم لیکشت ار ناتسکاپ و ناتسناغفا یا روشک اب ناریا یگیاسم  یهراوید
  رهیگارف  هزوهح (لباز ناتسرهک) ناتسیس هقطنم ندکابیم نامع یایرد یرتمولیک 669 یبآ ی هراون نآ بونج و دسر یم
 و  ناتهسیس  رواهنهپ  ناتهسا زا  یتمهسق  ههقطنم  نهیا نتسا هدک عقاو ناریا روشک یقرک هیلایهتنم رد هک ،تسا لباز رهک
 صاصتخا دوخ هب ار ناریا یتح و ناتسا زا یمهم و عیسو تمسق ناتسا نیا لامک رد یریگرارق اب و دکاب یم ناتسچولب
 ن(7 هرامک لکک و 6 هرامک لکک) تسا هداد

 
 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم هشقن :1 هرامش )کش



 719 ...ناتسیس یرگشدرگ نکاما یخیرات تیوه شقن

 
 )باز رهش یخیرات تیوه یاراد یرگشدرگ نکاما عیزوت هشقن :2 هرامش )کش

 جیاتن

 قیقحت یفیصوت یاههتفای -
    سنهج ،نهس لماهک تسا هدک لیمکت و عیزوت هنومن دارفا ی همانشسرپ اهنآ نیب رد هک یدارفا یگژیو تمسق نیا رد
    لودهج رد ههک روطناهم   ،تهسا هدک یدنبهقبط ینس هورگ 7 رد نایوگخساپ یِّونس  یکرت ظاحل زا نتسا هدک هدروآ
  دهصرد 06/39 ،لاس 67-69 ینس هورگ رد هتفرگ رارق شسرپ دروم دارفا دصرد 17/39 ،دوکیم هظحالم ،(6) هرامک
  دهصرد 77/7 و 60-67  ینهس هورگ رد نایوگخساپ 67/0 نینچم  ،لاس 67-67 نیب دصرد 67/66 ،لاس 67-69 نیب
  دهصرد 67  و درهم نایوگخساپ دصرد 67 نایوگخساپ نیب رد نینچم  و ندن د یم لیکشت ار الاب هب 60 لاس هورگ زین
 ن(7 هرامک لودج) دنکابیم نز نایوگخساپ

 وگخساپ دارفا ینس عیزوت .1 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 

 0396 ، یقحت یا هتفای :عبنم

 ینس یاههورگ یناوارف دصرد

17/39 776 67-69 

06/39 676 69-67 

67/66 67 67-67 

67/0 77 67-60 

 الاب هب 60 ینس هورگ 26 77/7
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 وگخساپ دارفا یسنج عیزوت .2 هرامش لودج

 
 
 

 0396 ، یقحت یا هتفای :عبنم

 قیقحت یطابنتسا یاههتفای -
    هسانتم  خاهک یدادعت ک ز یا اتسور یداصتقا هعسوت رد یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  شقن یسررب تهج
      ههعلاطم دروهم دارهفا ناهیم رد اه  همانهشسرپ نتسا هدک سکعنم همانشسرپ  لاق رد و نیودت و هیهت ش وژپ فد  اب
 نتسا هدک هتفرگ رارق لیلحت دروم spss رازفا مرن زا هدافتسا اب زین همانشسرپ زا هدمآ تسد هب تاعالطا و دک عیزوت

 کهز یاهاتسور یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ نکاما یخیرات تیوه شقن .3 هرامش لودج

  
 
 
 
 
 

 0396 ، یقحت یا هتفای :عبنم

   هیغرت  ،یاه        خاهک  هیترت ههب ،هدهک حرهطم یاه  خاک نیب رد ،دوکیم هظحالم (9) لودج رد هک روطنام 
    زا هدافتهسا تههج یراذهگ هیامرهس ت    ههج ههقطنم ندهک دعتهسم ،20/9   نیگناهیم اهب اتسور رد ینیرفآراک یا تیلاعف
  داهجیا ،77/9       نیگناهیم اهب اتهسور رد تهلود یداهصتقا یراذهگهیامرس یا تصرف داجیا ،07/9 نیگنایم اب یرگکدرگ
  و اتهسور رد یداصتقا فلتخم یا شخب دکر خرن نتفر الاب ،77/9 نیگنایم اب اتسور رد فلتخم یا شخب رد لاغتکا
  یراذهگ هیامرس بذج یارب ون یا هنیمز داجیا ،67/9 نیگنایم اب اتسور حطس رد مدرم یراذگ هیامرس هزیگنا  خاک
    دوهخ ههب ار اه   نیگناهیم نیرهت نییاهپ و نیرتالاب ،97/9 نیگنایم اب اتسور رد لاغتکا تینما ،69/9 نیگنایم اب اتسور رد
 ندناهداد صاصتخا

 کهز یاهاتسور یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ نکاما یخیرات تیوه شقن -
 SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب ک ز یا اتسور یداصتقا هعسوت رد یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  شقن یسررب یارب
 نتسا هدک هداد حیضوت لماک روط هب لیذ رد نتسا هدک هدافتسا یاهنومن کت T نومزآ زا
 9   ددهع ههنایم دح زا رتالاب هدمآ تسد هب ا نیگنایم ا  خاک یمامت رد دوکیم هظحالم ،(7) لودج رد هک روطنام 
  یاه     اتهسور یداهصتقا هعهسوت رد ناتهسیس یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  دایز شقن رگنایب ،یاتن عقاو رد ندکابیم
  دهنراد یدنمکزرا یخیرات تیو  یاراد هک لباز هقطنم رد یرگکدرگ نکاما یدنب هبتر هب زین همادا رد ندکابیم ک ز
 اب عقاو رد ندکابیم (هجاوخ هوک ،همین هاچ ،ماس هعلق ،هتخوسرهک ،هنهک ناد از) لماک نکاما نیا نتسا هدک هتخادرپ
 نتسا هدک هتخادرپ ا اتسور یداصتقا هعسوت رد نکاما نیا زا کی ر  شقن یدنبهبتر هب نیصصختم رظن زا هدافتسا

 دصرد یناوارف سنج

 67/6 736 درم
 67/6 736 نز
 666/6 719 عمج

 هنومن نیگنایم اهصخاش

 719 67/9 اتسور رد یداصتقا فلتخم یا شخب دکر خرن نتفر الاب
 719 77/9 اتسور رد فلتخم یا شخب رد لاغتکا داجیا
 719 69/9 اتسور رد یراذگ هیامرس بذج یارب ون یا هنیمز داجیا
 719 77/9 اتسور رد تلود یداصتقا یراذگهیامرس یا تصرف داجیا
 719 67/9 اتسور حطس رد مدرم یراذگ هیامرس هزیگنا
 719 07/9 یرگکدرگ زا هدافتسا تهج یراذگهیامرس تهج هقطنم ندک دعتسم
 719 97/9 اتسور رد لاغتکا تینما
 719 20/9 اتسور رد ینیرفآراک یا تیلاعف  یغرت



 319 ...ناتسیس یرگشدرگ نکاما یخیرات تیوه شقن

 کهز یاهاتسور یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ نکاما یخیرات تیوه شقن یسررب .4 هرامش لودج

  
 
 
 
 
 
 
 

 0396 ، یقحت یا هتفای :عبنم

 (AHP) لدم زا هدافتسا اب یخیرات تیوه یاراد یرگشدرگ یاهناکم یدنبهبتر و یبایزرا -
   ماهخ یاه  هداد زا ناوهت   یهم ههکلب درادهن زاین یسانکراک یسررب هب ا هفلوم هم  یبایزرا هک تسا نیا لدم نیا تیزم
 (AHP)   یهبتارم هلهسلس لیلحت دنیارف شور زا ،نکاما یبسن تیم ا نییعت و نکاما هب ی د نزو یارب ندرکیم هدافتسا
  کهی ر  یخیرات تیو  شقن تیعضو هب انکآ دارفا و ناگبخن لماک زاسایمصت یا هورگ هعلاطم نیا رد ندک هدافتسا
-  یهم ههظحالم ،(7) هرامک لودج رد هک روطنام  ندکابیم ک ز یا اتسور یداصتقا هعسوت رد یرگکدرگ نکاما زا
  تروهص رصانع ود هب ود هسیاقم ،یریگایمصت رصنع ر  نزو نییعت یارب یبتارم هلسلس راتخاس لیکشت زا سپ ،دوک
 نتفرگ

 یجوز یهسیاقم یارب تاحیجرت یاههزادنا .5 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 

 7196 ،روپ یسدق :عبنم 

   یهبتارم هلهسلس لیلحت دنیآرف ساسا رب هک Expert Choice رازفا مرن زا اهنآ لیلحت تهج ،ا همانشسرپ لیمکت زا سپ
    یهسدن  نیگناهیم ،ناهس انکراک تارهظن عومجم زا حطس ر  رد هفلؤم ر  یارب  یترت نیدب ندک هدافتسا ،دنکیم لمع
    ههک دهمآ تهسد هب حطس ر  رد ییاهن لودج کی و دک Expert Choice رازفامرن دراو ا نیگنایم سپس و دک هتفرگ
  ناوهت    یهم هراوهم  یهبتارم هلهسلس لیلحت دنیارف رد .د دیم ناشن حطس نام  رد ار ا رایعم یدنبتیولوا لودج نیا
     یراگزاهسان حطهس ،دهکاب رتهشیب 6/6 زا یراگزاسان  خاک هک یتروص رد ندومن هبساحم ار ایمصت یراگزاس نازیم

 یضرف نیگنایم :(3) طسوتم دح

 نانیمطا )صاف (هنماد 2) یرادانعم T نیگنایم اهصخاش

 59/1 توافت 

 نییاپ الاب

 99/9 67/9 666/6 677/07 67/9 اتسور رد یداصتقا فلتخم یا شخب دکر خرن نتفر الاب
 79/9 06/9 666/6 771/07 77/9 اتسور رد فلتخم یا شخب رد لاغتکا داجیا
 67/9 67/9 666/6 117/37 69/9 اتسور رد یراذگ هیامرس بذج یارب ون یا هنیمز داجیا
 97/9 60/9 666/6 377/07 77/9 اتسور رد تلود یداصتقا یراذگهیامرس یا تصرف داجیا
 99/9 07/9 666/6 663/07 67/9 اتسور حطس رد مدرم یراذگ هیامرس هزیگنا
 77/9 62/9 666/6 707/27 07/9 یرگکدرگ زا هدافتسا تهج یراذگهیامرس تهج هقطنم ندک دعتسم
 36/9 79/9 666/6 907/07 97/9 اتسور رد لاغتکا تینما
 17/9 72/9 666/6 120/37 20/9 اتسور رد ینیرفآراک یا تیلاعف  یغرت

 یددع رادقم هسیاقم تیعضو

 6 ناسکی عیجرت

 7 حجرم ًااتبسن ات ناسکی

 9 حجرم ًااتبسن

 7 حجرم ًاایوق ات ًااتبسن

 7 حجرم ًاایوق

 0 حجرم یوق رایسب ات ًاایوق

 2 یوق رایسب حیجرت

 1 حجرم هزادنا یب ات رایسب

 3 حجرم هزادنا یب
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- تواهضق یور زا رازفامرن ،تیاهن رد ندندرگ رارکت ًااددجم یتسیاب ا یدنب هبتر و هدوب لوبق لباق ریغ ا  هبتر هعومجم
 ندنکیم هبساحم ار هنیزگ ر  ییاهن نزو ،هدک حالصا یا 

 
 اههفلوم هب یهد نزو .3 هرامش )کش

 
 اههفلوم ییاهن نزو .4 هرامش )کش

  نزو اهب هتخوس رهک ناکم  یترت هب ،هدک حرطم یرگکدرگ نکاما نیب رد ،دوکیم هظحالم ،لکک ود رد هک روطنام 
 و ،776/6  نزو اهب ماس هعلق ،376/6 نزو اب هجاوخ هوک ،637/6 هدمآ تسد هب نزو اب همین هاچ ،669/6 هدمآ تسد هب
 ندناهداد صاصتخا دوخ هب ار ا نزو نیرتنییاپ و نیرتالاب ،766/6 نزو اب هنهک ناد از تیاهن رد
 هلاقم یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگهجیتن
 شهخب  نیرهتگرزب زا  یهکی  ههب هزورما و تسا یطیحم تسیز و یگن رف ،یداصتقا و یعامتجا داعبا یاراد یرگکدرگ
  یهلم  حطهس رد لاغتکا داجیا و دمآرد عبانم زا یکی ناونع هب یرگکدرگ تعنص نتسا هدک لیدبت یناهج داصتقا یا 
  دوهس  ههک  یناهمز رد  صوهصخ هب یرگکدرگ ندکاب یلم ورملق رد یداصتقا هعسوت یارب یتفای ر دناوتیم یاهقطنم و
  هعهسوت  یارهب  یدرهب ار و اهنآ یارب یبسانم نیزگیاج ،دکابیم ش اک لاح رد یداصتقا یا شخب رگید یا تیلاعف
 یارب ار یبسانم رتسب ،یب ذم و یگن رف ،یناتساب -یخیرات نکاما زا دیدزاب یارب نارگکدرگ نوزفازور یاضاقت نتسا
   ،دهک هداد ناهشن یفیصوت یا هتفای ،یاتن ش وژپ نیا رد نتسا هدروآ ا ارف دوخ فارطا یا اتسور یداصتقا هعسوت
  ههتفرگ رارق شسرپ دروم دارفا دصرد 17/39 ،تسا هدک یدنبهقبط ینس هورگ 7 رد نایوگخساپ یِّونس  یکرت ظاحل زا
 67/0  نیهنچم   ،لاهس 67-67   نیهب دهصرد 67/66 ، لاهس 67-69  نیهب  دهصرد 06/39  ،لاهس 67-69  ینهس هورگ رد
    نیهب رد نیهنچم  و ندهن د   یهم لیکهشت ار الاب هب 60 لاس هورگ زین دصرد 77/7 و 60-67 ینس هورگ رد نایوگخساپ
    دهک  خهشم یهلیلحت یا هتفای ،یاتن نینچم  ندنکابیم نز نایوگخساپ 67/6 و درم نایوگخساپ 67/6 نایوگخساپ
      نیگناهیم اهب اتهسور رد ینیرفآراهک یاه  تهیلاعف  یغرت ،یا  خاک  یترت هب ،هدک حرطم یا  خاک نیب رد ،هک
  یاه   تهصرف داهجیا ،07/9    نیگناهیم اهب یرگهکدرگ زا هدافتسا تهج یراذگهیامرس تهج هقطنم ندک دعتسم ،20/9
    نیگناهیم اهب اتهسور رد فلتخم یا شخب رد لاغتکا داجیا ،77/9 نیگنایم اب اتسور رد تلود یداصتقا یراذگهیامرس
      حطهس رد مدرهم یراذهگ هیامرهس هزهیگنا  خاک و اتسور رد یداصتقا فلتخم یا شخب دکر خرن نتفر الاب ،77/9
   رد لاغتهکا تهینما ،69/9 نیگنایم اب اتسور رد یراذگ هیامرس بذج یارب ون یا هنیمز داجیا ،67/9 نیگنایم اب اتسور
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     یهسررب تههج زهین ههمادا رد و ندناهداد صاصتخا دوخ هب ار ا نیگنایم نیرتنییاپ و نیرتالاب ،97/9 نیگنایم اب اتسور
   که ز یاه اتسور یداصتقا هعسوت رد نازیم هچ هب دنمکزرا یخیرات تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما ،ش وژپ لاوئس
   یداهصتقا هعهسوت رد یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  شقن نازیم هب یاهنومن کت T نومزآ زا هدافتسا اب ؟دنراد ریثأت
   ههنایم دهح زا رتالاب هدمآ تسد هب ا نیگنایم ا  خاک یمامت رد ،دک هداد ناشن ،یاتن ،دک هتخادرپ ک ز یا اتسور
- اتهسور یداصتقا هعسوت رد ناتسیس یرگکدرگ نکاما یخیرات تیو  دایز شقن رگنایب ،یاتن عقاو رد ندکابیم 9 ددع
 ندکابیم ک ز یا 
   رد ار ریثأهت نیرتهشیب کی مادک یخیرات تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما نیب زا ،مود لاوئس هب خساپ تهج زین همادا رد
        تهیو  یاراد ههک لهباز ههقطنم رد یرگهکدرگ نکاهما یدهنب هبتر هب ؟تسا هتکاد ک ز یا اتسور یداصتقا هعسوت
    هوهک ،ههمین هاهچ ،ماس هعلق ،هتخوسرهک ،هنهک ناد از) لماک نکاما نیا نتسا هدک هتخادرپ دنراد یدنمکزرا یخیرات
    یداهصتقا هعهسوت رد نکاهما نیا زا کی ر  شقن یدنبهبتر هب نیصصختم رظن زا هدافتسا اب عقاو رد ندکابیم (هجاوخ
  حرهطم یرگکدرگ نکاما نیب رد ،دک هداد ناشن ،یاتن نتسا هدک هتخادرپ Expert Choice لدم زا هدافتسا اب ا اتسور
 اب هجاوخ هوک ،637/6 هدمآ تسد هب نزو اب همین هاچ ،669/6 هدمآ تسد هب نزو اب هتخوس رهک ناکم  یترت هب ،هدک
  ههب ار  اه  نزو نیرهت نییاهپ و نیرتالاب ،766/6 نزو اب هنهک ناد از تیاهن رد و ،776/6 نزو اب ماس هعلق ،376/6 نزو
 ندناهداد صاصتخا دوخ
   دروهکر اهب و تسا هدک لزلزتم راچد ا اتسور یداصتقا یا وگلا یپ رد یپ یا یلاسکشخ زا دعب هقطنم نیا عقاو رد
    یاراد ههک دنمهکزرا یخیراهت تیو  یاراد یرگکدرگ نکاما نیا ندناسانک اب هتکن نیا و دکابیم وربور یدج رایسب
      حور یجراهخ و یهلخاد نارگهکدرگ بذهج اهب ناوتیم دنراد یناشخرد رایسب یخیرات هنیشیپ و یگن رف ینغ تیو 
      نهیا رد یخیراهت تهیو  یاراد نکاهما زا یرایهسب هک تسا یلاح رد نیا ندیمد ک ز شخب نیا یا اتسور هب یاهزات
  یاه  ش وژهپ    ریاهس اهب رهضاح ش وژپ توافت ندنکابیم هتخانکان رایسب نارگکدرگ یارب و هدک هتفرگ هدیدان هقطنم
      یحاوهن یداهصتقا هعهسوت رد یرگهکدرگ نکاهما یخیرات تیو  شقن رد ،یجراخ و یلخاد حطس رد هتفرگ تروص
    یرگهکدرگ نکاهما یخیراهت و یلم تیو  هنیمز رد هتفرگ تروص یا ش وژپ زا یرایسب عقاو رد ندکابیم ییاتسور
    ،تهسا ههتفرگن تروهص یش وژپ هنیمز نیا رد نونکات و ،تسا هتفرگ تروص یگن رف و یخیرات یا دامن رب دیکات اب
 ندکاب رضاح ش وژپ توق هطقن دناوتیم لماع نیا
 عبانم
-هیامرس هلجم ،یرگکدرگ یلم شیام  نیرگشدرگ رب دیکأت اب یلم تیوه داعبا یسررب ن(9396) یبتجم دیس ،هدازدومحم ؛دیجم ،شدرا

 نییابطابط همالع هاگشناد ،هدنیآ زادنا اشچ و یلم یا 
 ننارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ن(0196) نیسحدیس ،ینیرحب

 نمود پاچ ،نارهت ،تمس تاراشتنا ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ ن(0196) ییاقس یدهم ؛نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ

 نهزاریک :نارهت ،یدمحا رای جروت :همجرت ،یعامتجا تیوه ن(6196) دراچیر ،زنیکنج

      دهحاو یمالهسا دازآ هاگهشناد ،دهکرا یهسانکراک هماننایاپ ،نانادبآ ناتسرهش یاهیحان هعسوت رب یرگشدرگ ریثأت ن(6396) اظعا ،نادیچ
 نناد از
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   ههمان ناهیاپ ،لوفزد ناتسرهش یدروم هعلاطم ،رادیاپ هعسوت رب دیکاتاب یرهش مسیروت یدربهار یزیرهمانرب ن(6396 ) یدههم ،یورسخ
 نناد ازدحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دکرا یسانکراک

  هعهسوت و  یزهیر ههمانرب  ههلجم ، یتلم تیوه تیوقت رد یرگشدرگ راثآ یبایزرا ن(9396) دمحا ،داژن یلضف و یلیخ ،اضر ،اساق یرجک
 ن21 ه 72 :3 ش ،موس لاس ،یرگکدرگ

   یهسانک ههعماج  ههلجم ،زاریش رهش نادنورهش :هعلاطم دروم یلم تیوه و یرگشدرگ یهبرجت ن(7396) هیمس ،یمکا  و هحیلم ،ینابیک
 ن12 -27ن:7 ش ،مراهچ ی هرود ،ناریا

 ننارهت ،داکرا تاراشتنا ،نایرا رد یزاسرهش و ینیشنرهش هب یلامجا یرظن ن(7096) فسوی دمحم ،ینایک

 ،(س وواتک  دتبنگ  رهتش :یدروم هعلاطم) رهش تیوه اب یرهش یاهدامن طابترا یسررب ن(6396)  دهیجملادبع ،یدمحم و هقیدص ،یفطل
 ن62 ه 60 :7 ش ،مود لاس ،(یا هقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یش وژپ یملع همانلصف

    ،یراهمعم یهلم شیاهم  ،یرگشدرگ هدایپ یاهریسم هب ون یشرگناب اهرهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب ن(7396) دوعسم ،هدازیتاولص ،ای اربا ،یدارم
 نناریا ناریا یرامعم هورگ مالیا تاقیقحت و مولعدحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهک تیریدم و گن رف

 ننارمچدیهک هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یرگشدرگ ن(6196) یلع ،دحوم

 ننارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،یزیر همانرب و یداصتقا هعسوت ن(3196) هناگی ،یمرهج یوسوم

 نایوگ تاراشتنا ،یا هیحان یزیر همانرب یاهشورو لوصا ن(2296) یدهم ،ینمؤم

 نناهفصا یرادرهک یحیرفتو یگن رف نامزاس ،ناهفصا یمالسا رکفت وترپ رد رهش تیوه و ییابیز کرادا ن(0196) دمحم ،هداز یقن

 نانورآ ناریا یزاسرهکو یرامعم یناسر عالطا هاگیاپ ،یرهش دامن و دامن ن(7196) هنازرف ،یفد 
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