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 هسئلٍِ بیبى  هقدهِ

جْؼیف«فؼداىٌهّبدٌیایةَةعكیغنقکموآیٍغهکكفٍُؼوّهو»را1پژوُیآیٍغه
کؼده ُيکاران، و )کؼىی ةٌَـتثراىؼدماكوکَىْؼفحیوداٌف(.1393اٌغ

فؼمث ورویغادُا، واةِامدارد؛ىیٌگَةازآیٍغهاصحيانیىعاًؼاتُا، جؼدیغُا، ُا،
درُّقيٍغاٌَُایاٌحعابجّاٌاییافؽایفةاوکاُغىیراىؼدمفؼؿآیٍغُیُایدغغغَ

ةَ جاةَةغاٌٍغدُغىیازازهُيگانزاىَْ، ةَجّاٌٍغىیىـیؼیاَازوکساکسا،
ةَةعكیغنقکمىْؼفثوداٌفصلیلثدرپژوُیآیٍغه.ةؼؿٍغظّدىٌهّبُایآیٍغه
وایگٌَّةَآیٍغه فْاالٌَ، آرزوُاةػرجّاٌغىیکَاؿثدؿحاٌَپیفآگاُاٌَ، ورویاُا،
ی ی امیموٌسیبُایآرىان کٍغةارورراىهثی وؿازىانفؼد، صلیلثدر.
ةاکَداٌـثوازتیاىؼىحؼادفراآنةحّانقایغواؿثّهوی ازةیفپژوُیآیٍغه
جاةاٌغىیافؼادُا،وؿازىانُا،ىهثُـحیةؼرااىیغىٌهّب،ٌّراٌغازُایاكوآفؼیٍف

اٌغیكیغندرةارهآیٍغهةؼایکارُاواكغاىاتکٌٍّیاٌـاناىؼیوؼوریاؿث. (.ُيان)
اىکان کٍفاىکانواکٍفةغوناٌغیكیغنةَآیٍغه اىا کَپػیؼاؿث، اؼا پػیؼٌیـث،

پیف ةَ )آرىانّيمٌیاز جنّیؼُایآیٍغه ةغیًجؼجیب، اُغاف،ةیٍیدارد. ىلامغ،ُا،
ٌگؼاٌی پیكؼاناىیغُا، آرزوُا( و اىؼیُا ةٍاةؼایًآیٍغه ُـحٍغ. ُایاكغاىاتفْهیىا

جّاٌٍغآنراةااكغاىاتُغفيٍغظّدًؼاصیکؼدهوقکمدٍُغ.ىؼدماؿثکَىؼدمىی
دیگؼان و پیاىغُایاكغاىاتظّد ةایـحیٌـتثةَ ّيمکٍٍغ، ةؼایآٌکَظؼدىٍغاٌَ

قٍاظث واکٍفآگاُیو ُيچٍیً ةاقٍغ. کَکافیداقحَ ٌیؼوُاییرا و ُایدیگؼان
دُغ.ُاؿثةؼرؿیکٍٍغ.ایًپیاىغُاجٍِادرآیٍغهظّدراٌكانىیظارجازکٍحؼلآن

افؼادٌَجٍِاىی ةهکَىیةغیًجؼجیب، ةفِيٍغ، کّقٍغکّقٍغاىّردرصالرخدادنرا
کانرخدادنداردویادرقؼایيظامیدرآیٍغهاىّریراکَقایغرخدُغیاةانلّهاى

ىّكْیث قٍاظثصغؿی ایً از ةؼدن ةِؼه ةا افؼاد ةكٍاؿٍغ. ٌیؽ افحاد، ظّاُغ اجفاق
دٌتالکؼده،ازةـحؼزىانوفىایىادیو کٌٍّیظّدراجكعیلداده،کارُایكانرا

گػرٌغ.ازحياّیىی
کٍارآٌِاةاؿٍحیُایروشةاجّانٌيیؼدیگکَاؿثآورؿؼؿامآٌچٍانجغییؼاتؿؼّث
وظؽایی)«قغظّاُیغظؼدجغییؼُّیواؼخٌكّیغ،زیؼُيگامجغییؼاتةااگؼ.»آىغ
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كٌْا دارد؟وزّدىاةؼایآیٍغهازیافحًآگاُیةؼایاىکاٌیآیااىّا(.1392ىضيّدزاده،
اىا.اؿثقٍاؿیآیٍغهآغازیًامّلازایًوٌغاردوزّدیلیٍیایؽُیچآیٍغهىّرددر
ایًدر.ةاقغجأدیؼگػارآیٍغهؿؼٌّقثدرجّاٌغىیاٌـان:کَداردوزّدُودیگؼیامم
جغییؼاتدرادؼگػارّّاىمةیٍیپیفةاکٍغىیکّقفکَقّدىیزادهداٌكیىیاٌَ
ُومّرجیةَآیٍغه ایًةؼایرازاىَُْووگیؼددؿثدرراجغییؼاتىِاردوگاٌَ،
کٍغآىادهجغییؼات .ٌغاردُوگّییپیفادّایواؿثةیٍیپیفازفؼاجؼپژوُیآیٍغه.
کـاٌی.ظّاُیوىیراآیٍغهکَقکمآناؿث،ةَآیٍغهةَدادنقکمٍُؼپژوُیآیٍغه
ظّد،ظّاؿحَدنعّاهةَزِانآیٍغهةَُواکٍّنُودارٌغدؿثدرراداٌفایًکَ
ؿازگارجضّاّلتةاراظّدٌحّاٌـحٍغکَدیغرازّاىْیوکكّرُاجّانىی.دٍُغىیقکم
فؼوپاقیغٌغُواززِثایًازوکٍٍغ .ٌكٍاظحٍغدرؿثراجغییؼذاتُاآن.
اؿثجغییؼاتقٍاظثداٌفىٍُؼایًازقٍاؿیآیٍغه جؼیًصیاجیازآیٍغهقٍاظث.
(.1392ىضيّدزاده،وظؽایی)اؿثاٌـاٌیُؼٌیازىّردّهّم

ىانیّيهیاتدونثىِو ةیان ٍّّان ةَ دؿحگاهةّدزَ دونحیاؿثکَ ُایجؼیًؿٍغ
دردؿحیاةیةَاُغافؿٍغاكو ایجّؿَْکكّرواٌسامدادناٌغازوةؼٌاىَازؼاییرا

ٌُامةّدزَادؼةعفوَایفظّدیاریىی ریؽیّيهیاجیةاُغفٌحیسَىضّریرؿاٌغ.
ى اّحتاراتةّدزَانیجالشىیایًؿٍغ پیٌّغ ةا جا ٌحایراكغاىاتدونثةَکٍغ ایةَ
زّیی،قفافیث،کاراییوادؼةعكیةّدزَدؿثیاةغ.اُغافمؼفَ

جاکٍّن1357ایکَوزّدداردایًاؿثکٌَُامزيِّریاؿالىیایؼانازؿالىـئهَ
ّارهجِغیغاجیازؿّیآىؼیکاىّردُسّمدقيٍاناؿالمواؿحْيارگؼانةّدهاؿثوُي

ةّده ازایًروالزماؿثوُيـایگاٌیکَؿؼؿپؼدهآىؼیکا اٌغىحّزَایؼانةّدهاؿث.
ُّقیار و جِغیغیآىاده ُؼگٌَّ ةا ةؼایىلاةهَ ارجفزيِّریاؿالىیایؼانُيیكَ

ةَىٍاةِىانیفؼاواٌیداردکَةعف ازؿّیدیگؼایًآىادگیدفاّیٌیاز كاةمةاقغ.
اظحناصىی ظّد ةَ را کمکكّر ةّدزَ وجّزِیاز ایًٌکحَ ةَ جّزَ ّغم و دُغ

ُایفٍیدرىـائمدفاّیراجّاٌغاؼظَپیكؼفثکّجاُیدرجعنیلىٍاةِىانیىی
از داارىكکموجّكفیکٍغکَةاّخظكٍّدیدقيٍانزيِّریاؿالىیایؼانقّد.

پیف رو ةّدایً و ىانی ىٍاةِ ةَزَةیٍی جّزَ ةا دفاّی ىـائم ةؼای ىٍاؿب ریؽی
جضؼیو ؿیاؿثجِغیغات، و ىیُا جضلیلات اُو از انيههی ةیً ةضخُای در ةاقغ.
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ةاقغ.جضلیلاجیدرزىیٍَّّاىمةیٍیازاُوىـائمىیپژوُیوپیفریؽی،آیٍغهةّدزَ
ةّدزَ پژوُی آیٍغه ةؼ ؿازىانىؤدؼ اؿثریؽی قغه اٌسام دفاّی ّّاىمُای کَ

ةّدزَ پژوُی آیٍغه ةؼ ؿازىانجأدیؼگػار کؼدهریؽی ىْؼفی را دفاّی ایًُای در اٌغ.
ةّدزَ پژوُی آیٍغه ةؼ کَ ّّاىهی داقحَجضلیق، جأدیؼ دفاّی مٍایِ درریؽی و اٌغ

1جضلیلاتپیكیًآوردهقغهاؿثقٍاؿاییوةااؿحفادهازفؼآیٍغجضهیمؿهـهَىؼاجتی
(AHPاونّیث)ةااؿحفادهازایًروشّالوهةؼاونّیثةٍغیىی ةٍغیصاممقغه،قّد.

ىی ىكعل ّاىم ُؼ ٌـتی ةّدزَاُيیث ةضخ در گیؼان جنيیو کَ ریؽیقّد
راصثؿازىان ةّدزَُایدفاّیةحّاٌٍغ و ةگیؼٌغ جنيیو کيحؼیًظٌاجؼ ةا ریؽیآٌِا

ةؼایآیٍغهةاقغ.
 

هببًی ًظسی
پطٍّی دفبعی آیٌدُ

ُاییاؿثکَةااؿحفادهازجسؽیَوجضهیمىٍاةِ،پژوُیىكحيمةؼىسيَّّجالشآیٍغه
آیٍغه جسـو ةَ دتات، یا و جغییؼ ّّاىم و ةؼٌاىَانگُّا و ةانلّه ةؼایآنُای ُاریؽی

کٍغکَاگٌَّازدلجغییؼاتپژوُیىٍْکؾىی(.آیٍغه1388دُان،ظّشپؼدازد)ىی
آیٍغهجّنغىی«واكْیثفؼدا»،«زاىؼو»)جغییؼکؼدن( ایاؿثىـحلمپژوُیرقحَیاةغ.

پؼدازد.ایًرقحَجناویؼیازآیٍغهدراظحیارکَةَقکهیروقيٍغةَىٌانَْآیٍغهىی
ىی كؼار کارآىغجؼیىا قکم ةَ ةحّان جناویؼ ایً اؿاس ةؼ صال زىان در جا دُغ
آیٍغهجنيیو کكگیؼیٌيّد. ٍُؼ و آیٍغهپژوُیّهو ةَ قکمةعكیغن و ایفآیٍغه

آیٍغه آیٍغهىٌهّباؿث. مضتثاز ىیپژوُیُيیكَ ُغفامهیایًداٌف،ُا کٍغ.
ُایىيکً،ىضحيموىؼزشةَىٍُّرکكفیااةغاع،اىحضان،ارزیاةیوپیكٍِادآیٍغه

آیٍغهقکم آیٍغهگیؼی اؿث. ىٌهّب ىیای آیٍغهپژوُان اَ ةغاٌٍغ ُاییظّاٍُغ
ُاییگیؼٌغواَآیٍغهُاییةااصحيالةیكحؼیقکمىیجّاٌٍغرخدٍُغ،اَآیٍغهىی

 )فعؼایی، قٌّغ ةؼپا آیٍغه1393ةایغ پیف(. ةؼ ىْؼفحیدیگؼ، صّزه ُؼ ىاٌٍغ پژوُی
ُاةؼجهلیىغرناززِانُـحیوٌلفةٍاقغهاؿث.ایًپیففؼضاییژهوُایفؼض

جهلیدیگؼیاززِانداقحَةاقغ،پیفیازاىًَْرواٍاٌچَاٌـاناؿحّاراؿث،ازای
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ُایىحفاوجیدرایًصّزهىٌانْاجیظّاُغداقث.ایًٌکحَجّزَةَظنهثةّىیفؼض
دُغ.پژوُیراةَظّةیٌكانىیوارزقیةّدنآیٍغه

ایسادجغییؼدرُيیًپةـيآیٍغه جأىمو ةا ىتاٌیاؿالىیدرزاىَْىا یفپژوُیةا
ةَُؼصالورودةَصّزهآیٍغهفؼض پژوُیىـحهؽمجّزَةَایًپیفُاىيکًاؿث.
ُاؿث.جهلیظٌیاززىان،صحيیٌتّدنآیٍغهواىکانجغییؼدادنآنوجهلیىافؼض

آرىانقِؼکَدؿحیاةیةَآنُغفٌِاییجياىیفْانیث ازاز ٌگؼاٌَاؿث، ُایآیٍغه
ةَصـابىیپژوُیامّلىّوَّّآیٍغه آیٍغه1388آیٍغ)پغراموُيکاران، پژوُی(.

ىییارقحَ آیٍغه ىٌانَْ ةَ روقيٍغ قکهی ةَ کَ ىـحلم رقحَاؿث ایً پؼدازد.
دُغجادرزىانصال،ةؼاؿاسایًجناویؼةحّاٌیوجناویؼیازآیٍغهدراظحیارىاكؼارىی

قٌّغ:درؿَىلّنًَتلَةٍغیىیگیؼیٌياییو.ایًجنّیؼةَقکمکارآىغجؼیجنيیو
(.1395ُایىضحيموآیٍغهىٌهّب)ىغدیوُيکاران،ُایىيکً،آیٍغهآیٍغه

ةایـثةٍَُگامجغویًةؼٌاىَ،جّزَزیادیةَجغییؼاتىضیيظّدُاىیىغیؼانؿازىان
حيانیداقحَةاقٍغ،اىاّالوهةؼآنالزماؿثةیٍفىتٍاییٌـتثةَآیٍغهوقؼایياص

ُایىيکً،اٌحعابآیٍغهآنوزّدداقحَةاقغ.ىٌانَْآیٍغه،قٍاؿاییوجْییًآیٍغه
ىٌهّبوجغویًةؼٌاىَةؼایصؼکثپایغارؿازىاندرراهدؿحیاةیةَاُغافةٍَّّان
رفحارىّفقىغیؼانؿازىان ىلتّنیثُيگاٌییافحَاؿث. ُاروقیکارآىغدرىغیؼیث،

ُاوزِثگیؼیدرراؿحایةِؼهىضیيوجكعیلةَىّكِفؼمثؿؼقارازجّزَةَ
(.1390ةؼداریازآناؿث)ىیؼقاهوالیحی،ٌُؼیزاده،

ُا،ةیكحؼیًؿِورادردرةؼظیکكّرُایپیكؼفحَ،ةعفدفاّیٌـتثةَدیگؼةعف
ةیٍیفٍاوریُایپیفةیٍیفٍاوریةَدؿثآوردهاؿث.درصلیلثةؼظیازروشپیف

ةیٍیفٍاوریُایدفاّیجّؿَْیافحَاؿث.درکكّرفؼاٌـَازپیفةیٍیةَُيؼاهپیف
قّد.درایًکكّر،اىؼوزهاؿحفادهریؽیىهیاؿحفادهقغهوىیةًَّرىؤدؼیدرةؼٌاىَ

ریؽیةَی ُایةؼٌاىَةیٍیفٍاوریدرراُتؼدُایجّؿَْودیگؼفْانیثازٌحایرپیف
درةؼظیازىؼازِ)ؿادهوُيکاران،1375ؿث)ةِؼاىی،اممجتغیمقغها .)1382)

ٌگاریفٍاوری،ازٌُؼاتوآرایةیفازدهُایىهیآیٍغهٍّّانقغهاؿثکَدرةؼٌاىَ
دُی زِث در ىؤدؼی ًّر ةَ ٌحایر و قغه ىحعنلاؿحفاده کارقٍاسو ٌفؼ ُؽار

كؼارگؼفحَاؿث.پژوُكیوةؼٌاىَریؽىهیىّرداؿحفادهُایفْانیث
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 زیصی بَدجِ

 ةّدزَواژه ةّژت»یا زةاناٌگهیـیزِث« در ةَىٍْایکیفکّا پّل، فؼاٌـّی،
ُا،ةؼایارئَةَىسهؾىهیکكّرةَکارةیانکیفصاویاوراقمّرتدرآىغُاوُؽیٍَ

كاٌّن از اكحتاسكاٌّناؿاؿیایؼان ةا و اٌلالبىكؼوًَ از ةْغ ایًواژه، قغ. گؼفحَ
ى كاٌّن وارد فؼاٌـَ، ةهژی و جْاریفاونیَ،اؿاؿی در گؼدیغ. ایؼان ضاؿتاتّيّىی

اززيهَجسؼةَ ُایةّدزَةٍغیةٍَّّانّهوایسادىّازٌَىٌٍلیةیًدظموظؼج،
جيایمروزافؽونىؼدمةَقِؼٌكیٍی،وؼورتًتیْیوكغیيیةكؼىضـّبىی قغ.

ُایدفاع،هاىّرراالزمؿاظحَوٌعـحیًوَایفدونثدرىضغودرأسوزّددونحیدر
ُاییراةؼایدونثاىٍیثوّغانثراقکمداد.انتحَاٌسامایًوَایفىضغودٌیؽُؽیٍَ

کَىی ةؼداقث، زاىَْدر و آنرا جغریروىییًجأىةایـحیافؼادزاىَْ ةَ ٌيّدٌغ.
ودرجؼىِووجؼیًؿٍگُاٌیؽُيگامةاجّؿَْوپیكؼفثوجْانیزّاىِ،وَایفدونث

ّیً دونثجؼیچیغهپصال اىؼوزه، اؿث. ىـّونیثگؼدیغه كتیم؛ُا از دقّاری ُای
ٌّؿازیاكحنادی،ایساداقحغال،ایسادجْادلودتاتاكحنادیوغیؼهةؼِّغهدارٌغکَ

دُغ.اىؼوزهةؼایةؼكؼاریٌُو،اىٍیثوّغانث،فليةعفکّاکیازآنراجكکیمىی
ىٍُّرازوَیفَُاؿَوَیفَامهیجعنیدونث جّزیِوجذتیثجْؼیفقغهاؿث. ل،

ىی ّيّىی و ظنّمی ظغىات و کاالُا ةیً جّنیغ ىٍاةِ جلـیو ةاقغ.جعنیل،
اكحنادیو رفاه اٌٌتاقپػیؼیآنةا ةَىٍُّر دؼوت، جْغیمجّزیِدرآىغو ُيچٍیً،

 كؼار ةّدزَ جّزیِ وَیفَ صیٌَ در ٌِایث،گیؼدیىّغانثازحياّی، در ازو اؿحفاده
 صیٌَیاةّدزَؿیاؿث در اكحنادی، کالن ىحغیؼُای جذتیث ةؼای اةؽاری ٍّّان ةَ

گیؼد.ةّدزَةٍغیرافؼایٍغجعنیلىٍاةِىضغود،وَیفَجذتیثةّدزَدونثكؼارىی
ىی ىضغود ٌا ٌیازُای کّقفةَ ىسيّع، در ةٍاةؼایً، جغویًوداٌٍغ. مؼف کَ ُایی

ىی صغاكمقّد،جعنیلىٍاةِ مؼف ةا کيیاب ىٍاةِ از صغاکذؼ اؿحفاده ىٍُّر ةَ
ىٍافِىی ةؼایجضنیمصغاکذؼ ُؽیٍَ، ریؽیٌتهصکّىثاؿثوةّدزَامّال ةاقغ.

روٌغةِیٍَآنةاّخؿالىثٌُاموازحياعوروایثّيّىیواظحاللدرایًفؼایٍغ،
زاىَْ اّىایصیاًیپیکؼه افحادندیگؼ کار از دٌتالٌعّاُغداقثپیاىغیزؽ ةَ ،

(.1390)اصيغی،
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آزادی صفٍ اىؼوزی، زّاىِ ازحياّی،در رفاه و ّغانث اىٍیث، جأىیً افؼاد، ُای
ةؼظّرداریازظغىاتّيّىیوةـیاریازاىّردیگؼ،ةَایفایٌلكیُّیووپؼاُيیث

زُایاٌـاٌیُاوٌیاُاةـحگیکاىمدارد.ُياٌٌّرکَگفحَقغ،ظّاؿثاززاٌبدونث
ٌاىضغودةّده؛ونیىٍاةِدراظحیاراوىضغودوٌارؿااؿث،ةٍاةؼایً،وَیفَؿٍگیٍیةؼ

دونث ّلالئیازِّغه اؿحفاده ةا جا ةایـحیةکّقٍغ ًّریکَ ةَ اؿث؛ قغه ٌِاده ُا
ظّاؿث درصغىْلّلوىيکًةؼآوردهؿازٌغ.ىٍاةِىّزّددرزاىَْ، ُایازحياعرا

اٌ یاانتحَ، و ازحياّی فؼدیو ةؼایجأىیًصّائر ازحياع جعنیلىٍاةِ مضیش سام
کاراییؿازىان درزَ ارجتاطىـحلیيیةا افؼاد، ٌاروایحیدر ایساد ُایاجالفىٍاةِو

ىیؽانکفایثظغىث گؽارانةعفّيّىیزاىَْظّاُغداقثوةانٌتِ،دونحیوٌیؽ،
یًجضيمىعارجؿٍگیًاٌسامایًوَایفدونثةایـحیىٍاةِدرآىغیکافیزِثجأى
(.1390دقّاررادراظحیارداقحَةاقغ)اصيغی،

ىی ةّدزَ از ؿیاؿثاؿحفاده اةؽار ٍّّان ةَ ةؼٌاىَجّاٌغ یا ىٍُّرگػاری ةَ ریؽی،
ُؽیٍَؿیاؿث و آندرآىغُا وؿیهَ ةَ جا ایاٍغُایةّدزَُایدفاّیمّرتگیؼد

ؼداُغافدفاّیواىٍیحیوزهّگیؼیازةؼوزةضؼانجأىیًُغفویژهرادرزِثپیكت
ُایدفاّیوىلامغىؼةّطةَاؿحفادهُغفایًاؿثکَازٌُؼؿیاؿثیًجؼىِوکٍٍغ.

مّرت ىٍاةِ، ةّدزَاز ُغفُای ةحّاٌٍغ ُيچٍیًای و ىانی ىٍاةِ از اؿحفاده ُای
ُؽیٍَ ةَ ىٍاةِ اظحناص ةعفاگٌّگی ةیً در ىنؼفی کٍٍغ.ُای ىْهّم را ُا

ةیكحؼىحىيًریؽیىانیدرؿازىانةؼٌاىَ ریؽیةؼایىفاُیيیاّنًؼحُایدفاّی،
جؼیًّّاىهیراکَىٍسؼةَگؼایفةاقغ.ىِوآیٍغهواؿحفادهُغفيٍغازىٍاةِىانیىی

ةّدزَةؼٌاىَ در ؿازىانریؽی ىیةٍغی دفاّی ىیُای وقّد، جسؽیَ جّؿَْ در جّان
قکمجضهیم در ٌلفآن و دفاّی پیچیغه و ىحْغد ؿیاؿثُای وگیؼی دفاّی ُای
گػاریگیؼیوکارةؼدآندرؿیاؿثيچٍیًدرجّؿَْفٍّنزغیغاًالّاجیوجنيیوُ

(.1395داٌـث)نٌفیزاللآةادیوُيکاران،
ریؽیةاُغفجعنیلىٍاةِةَةعفدفاّیةَواؿٌَجأدیؼاتةهٍغىغتىِيیةّدزَ

آیٍغه ةَ دارد ىٍاةِکكّر ةؼ جأدیؼیکَ زيهَ پژوُیىؼجتيىیاز و ؿٍاریُّایقّد
ىی كؼار جضثجأدیؼ را ىضیيآیٍغه ایًةابىـائهیاّنةّدزَآیٍغهو از ةٍغیدُغ.

گػارانایًصّزهٌیؽدفاّیدارایپیچیغگیىؼکتیاؿثکَدؿحگاهقٍاظحیؿیاؿث
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ةایغةاقؼایيپیچیغهىـئهَُيعّاٌیوجٌاةقداقحَةاقٍغودرغیؼایًمّرتاگؼ
ٌگاهةّدزَ غافهگیؼیراُتؼدیریؽیةا غفهثو داار را کكّر مّرتٌگیؼد آیٍغه ةَ

 (.1392ظّاُغکؼد)فؼجّکؽادهووزیؼی،


 فسآیٌد تحلیل سلسلِ هساتبی

( ىؼاجتی ؿهـهَ جضهیم جّىاسAHPفؼآیٍغ ٌام ةَ پژوُكگؼی جّؿي ةار اونیً آل(،
ةؼایصمىـائمپیچ1970درد1َُؿاّحی یغهوکیفیةؼاؿاسجضهیمىغؽاٌـان،

جنيیو ّيم کَ ٍُگاىی روش ایً گؼدیغ. قاظلپیكٍِاد و گؽیٍَ اٍغ ةا گیؼی
ىیجنيیو ایًقاظلگیؼیروةؼوؿث، کَ ةاقغ ىفیغ ىیجّاٌغ کیفیُا کيییا جّاٌغ

اؿاسروش AHPةاقٍغ. فؼزی، اؿث)آذر، ىلایـاتزوزیٌِفحَ فؼآیٍغ1381ةؼ .)
پیچیغهىّوّّاتةؼایىٍاؿبجنيیياتةحّانجاکٍغىیکي جضهیمؿهـهَىؼاجتی

آندرکَاؿثروقیAHPاجعاذکؼد.گیؼیجنيیوىؼاصمُغایثوٌيّدنؿادهةارا
ةَووْیثی  ؿپؾجسؽیَآنکّاکحؼُایةعفپیچیغه، ی درازؽاایًقغه،

اُيیثةَجّزَةاذٍُیكىاوجِایةَروشایًدر.گیؼٌغىیكؼارىؼاجتیؿهـهَؿاظحار
ىیاظحناصّغدیىلادیؼىحغیؼُؼ ىحغیؼُاییداده و رااُيیثةیكحؼیًکَقّد

قٌّغىیدارٌغ،ىكعل ایًةَ.قّدىیجْییًىحغیؼُااونّیثجؼجیبدیگؼّتارتةَ.
دركراىحْغدٌغّّاىمدرةؼگیؼٌغهکَایپیچیغهىـائمجّانىیAHPکي جؼجیب،ةَ
اونّیث.ٌيّد ازایًرودرایًجضلیقکَؿٌشُغف، 5ةٍغیّّاىموؿٌشىْیارُا،
ةاقغازفؼآیٍغجضهیمدفاّیىیُایؿازىانریؽیةّدزَةؼپژوُیآیٍغهىؤدؼامهیّاىم

كىاوت گؼفحً ٌُؼ در ةؼای ةاالیی جّاٌایی کَ ىؼاجتی درؿهـهَ ذٍُی ُای
قّد.درایًجضلیقؿٌشگؽیٍَوزّدٌغاردوُایکیفیدارداؿحفادهىیگیؼیجنيیو

رود.جاجْییًوزنىْیارُا)ّّاىم(وزیؼىْیارُا)زیؼّّاىم(پیفىیAHPجٍِاىؼاصم

  

                                                           
1
 Thomas L. Saaty 
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 تحقیق پیطیٌِ
ریؽیةّدزَانؽاىاتجتییً»ٍّّانةاجضلیلیةَ(1395)ُيکارانوآةادیزاللنٌفی
پؼداظحٍغ«دنفیروشازاؿحفادهةاآیٍغهدفاّیُایؿازىان پژوُفایًامهیُغف.
ةغیً.اؿثدنفیروشازاؿحفادهةاآیٍغهدفاّیُایؿازىانریؽیةّدزَانؽاىاتجتییً
روشازگیؼیةِؼهگـحؼده،ةاىیغاٌیةؼرؿیویاکحاةعاٌَىٌانْاتاٌسامازةْغىٍُّر

ظتؼگان،ةْغوماصتٍُؼانةاىناصتَاٌساموپؼؿكٍاىَجضهیمجسؽیَودنفی،جغویً
اؿٍاداةْادادؼگػاریدرةارهوةْغىؤدؼجؼیًٍّّانةَاكحنادی ةاالدؿحی،فٍاوری،
ةَآؿیبوجِغیغاتوؿازىاناؿحؼاجژی ىغیؼیث کو،یاةافامهَوجؼجیباصحيانی،
.آىغّيمةَازياعاكحنادیةْغازپؾ
ٌُامدرّيهیاجیریؽیةّدزَانؽاىات»ٍّّانةاجضلیلیةَ(1394)ُيکارانوزادهكهی

پؼداظحٍغ«کكّرّانیآىّزش ّيهیاجیریؽیةّدزَانؽاىاتةؼرؿیپژوُفایًُغف.
ةّدکكّرّانیآىّزشٌُامدر آنٌّعوکارةؼدیُغفٌُؼازىػکّرپژوُف.

ةّدپیيایكی-جّمیفی پٍرادةیاتةَجّزَةااىؼایًةؼرؿیةؼای. ّاىمپژوُف،
وفٍیاٌـاٌی،ّّاىمىضیٌی،ّّاىمىغیؼیحی،ّّاىمّّاىمقاىماىؼایًدرجأدیؼگػار
ظتؼگانٌُؼُایازگیؼیةِؼهةاآنازةْغ.قغٌغقٍاؿاییؿاظحاریّّاىموفؼایٍغی
جضلیلاتوزارتىٍحعبداٌكگاه35)ّانیآىّزشدرّيهیاجیریؽیةّدزَ وّهّم،
فٍاوری وةؼرؿیُاآنُایزیؼقاظلوّّاىمازی ُؼ AHP روشازاؿحفادهةاو(
جؼیًىِوىغیؼیحیىػکّر،ّّاىمّّاىمىیانازکَدادٌكانٌحایر.قغٌغةٍغیاونّیث
.رودىیقيارةَکكّرّانیآىّزشٌُامدرّيهیاجیریؽیةّدزَاؿحلؼاردرّاىم
1394)ُيکارانوفىهی ىضیٌیّّاىمةٍغیرجتَوقٍاؿاییٍّّانةاجضلیلیةَ(
(ایؼاناؿالىیزيِّریدفاّیمٍایِىٌانَْ)دفاّیمٍْثدرٌّآوریةؼىؤدؼ

ایً.اؿثدفاّیمٍایِویژهمٍایِ،ةَُيَةؼایىِوةـیارىّوّّیٌّآوری.پؼداظحٍغ
ُـحٍغٌّآوریٌیازىٍغدفاّیكغرتازپكحیتاٌیةؼایمٍایِ فؼایٍغیٌّآوریانتحَ.
ؿازدىحأدؼراآنجّاٌغىیىعحهفیّّاىموةّدهپیچیغه روزافؽونٌلفةَجّزَةا.
ّّاىمةؼرؿیوقٍاؿاییةَىٌّْفراظّدجيؼکؽپژوُفایًىضیٌی؛جغییؼات
ةؼىضیٌیّّاىمکغامکَاؿثایًامهیؿؤالنػا.اؿثکؼدهٌّآوریةؼىؤدؼىضیٌی
واؿثةیكحؼىضیٌیّّاىمکغامجأدیؼگػاریگػارٌغ؟ىیجأدیؼدفاّیمٍایِدرٌّآوری
روشةَپژوُفدراؿث؟یکـانجغریسیوزِكیُایٌّآوریةؼّّاىمایًجأدیؼآیا
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ةَدرقغهقٍاؿاییىؤدؼىضیٌیّاىم27ةیًازپیيایكی-جّمیفی کي ادةیات،
قغجأییغایدوزيهَآزىّنوؿیهَةَىؤدؼّاىم15ىسيّّا ظتؼگانازٌُؼؿٍسی در.
ازىؼصهَ ٌيٌَّوىغیؼانٌفؼی500زاىَْةیًىیغاٌی، ةٌَفؼی100ایکارقٍاؿان،

ازةٍغیرجتَةؼایوةؼرؿیجیآزىّنةاٌُؼاجكانودادٌغپاؿطپؼؿكٍاىَ ّّاىم،
قغاؿحفادهفؼیغىًآزىّن ّاىم15جياىیُؼاٍغدادٌكانپژوُفکهیٌحایر.
ونیٌّآوریةؼىػکّرىضیٌی وةّدهىحفاوتُاآنجأدیؼگػاریقغتىؤدؼٌغ،

ُاییافحَةَجّزَةا.دارداظحالفٌیؽجغریسیوزِكیُایٌّآوریةؼُاآنجأدیؼگػاری
در ّاىمجؼیًىِوجغریسیُایٌّآوریپژوُف، ىٌانتاتوٌیازدرك»ٌّآوری،
اؿثصیاجیةـیار«آیٍغهجِغیغات»زِكیُایٌّآوریدر،ونی«ىكحؼی ةَجّزَةا.
رویکؼدُاییافحَ صغیجاةایغجغریسیوزِكیُایٌّآوریةَىغیؼیحیپژوُف،
ادؼةعكیوپایغارؿازیىٍُّرةَپژوُیآیٍغهىٌانْاتظنّصةَوةاقغىحفاوت
.گیؼدكؼارىّردجّزَآیٍغهُایىضیيدرُاٌّآوری
ریؽیةّدزَاؿحلؼارانؽاىاتقٍاؿایی»ٍّّانةاجضلیلیدر(1389)ُيکارانوصىّری
ّّاىمکَاٌغیافحَدؿثٌحیسَایًةَ«کكّرپؽقکیّهّمُایداٌكگاهدرّيهیاجی

ؿازىاٌی ازوىضیٌی، درآٌِارّایثّغموةّدهّيهیاجیةٍغیةّدزَانؽاىاتفؼدی،
انؽاىاتىِيحؼیًزيهَاز.ةّدظّاُغّيهیاجیریؽیةّدزَاؿحلؼارةؼایؿازىان،ىاٌْی

داقحًصـاةغاریاؿحلؼارةَجّانىی وىحعنلوکارآىغاٌـاٌیٌیؼویجِْغی،
جالقیُؼگٌَّاؿثقغهجّمیَنػا.ٌيّداقارهکارکٍانىغاومآىّزشوجّاٌيٍغؿازی

اٍیًانؽاىاتازّيیلیدركةؼاؿاسّيهیاجی،ةایغریؽیةّدزَازىّفقاؿحفادهةؼای
.گیؼدمّرتالزماكغامآٌِاؿازیپیادهةٌَـتثوةاقغریؽیةّدزَ
یاةیُؽیٍَؿیـحواؿحلؼارانؽاىات»ٍّّانةاجضلیلیدر(1390)ُيکارانوؿؼىـث

«قؼكیآذرةایساناؿحاندونحیُایدؿحگاهّيهیاجیةٍغیةّدزَدرفْانیثىتٍایةؼ
ّيهکؼد،ارزیاةیجّاٌيٍغیةْغؿَدرقٌَُؼیَاؿاسةؼراّيهیاجیةٍغیةّدزَ
کَاٌغیافحَدؿثٌحیسَایًةَوکؼدهجْؼیففٍیجّاٌيٍغیوکارکٍانجّاٌيغی
جّاٌيٍغیدونحیُایدؿحگاه ىتٍایةؼیاةیُؽیٍَروشاؿحلؼارةؼایالزماؿحان،
 .دارٌغّيهیاجیةٍغیةّدزَدررافْانیث
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1قؼودر
پؼداظث.درایً«ىحضغهایاالتآیٍغهدفاعةّدزَ»ةاٍّّان(ةَجضلیلی2017) 

رئ قغ گفحَ ایاالتریؽیةؼٌاىَودفاعاؿحؼاجژیٌلفةایغةْغیزيِّرؾیجضلیق
کَزغیغاؿحؼاجژی ااراّبی جّؿَُْغفةٌَـتثراةْغیدونثدرىحضغه
ةٌَیازُغفایً.دُغافؽایفدارد،ِّغهةَایًوروؿیَةاراىغتًّالٌیركاةث
.داردآیٍغهؿالدفاعیُاةؼٌاىَواوةاىادفاّیةّدزَىٍاةِىفؼوواتازکاىمةازٌگؼی

اّيالىٍاةِیُاىضغودیثصػفدٌتالةَةایغٌیؽةْغیدرایًجضلیقگفحَقغدونث
ی ازصيایثةؼایىحضغهایاالت.ةاقغ2011ؿالةّدزَکٍحؼلكاٌّنجّؿيقغه

صالّیًدروةاالجؼؿٌّحدررادفاّییُاُؽیٍَةایغزغیغاؿحؼاجژی ااراّب
 .کٍغصفًٍّالٌیىغتةؼایمؼفَةَىلؼون
)2فؼیغىً ُيکاران ٍّّان2012و ةا جضلیلی ةَ ىحضغهایاالتٌُاىیةّدزَاؼا»(

داقحَةاقغیاةّدزَىحضغهاَىیؽانپؼداظحٍغ.ایٍکَایاالت«"اؿثپایغارواصيلاٌَ"
ىّرددرواقٍگحًدرزغالوةضخ اؿث.یازغاگاٌَواگٌَّآنراجأىیًکٍغؿؤاالت

اؿثکَ.گیؼدىیٌادیغهراجيایؽایًپٍحاگّنیُاُؽیٍَ قغه گفحَ جضلیق ایً در
کيحؼیٌُاىیاؿحؼاجژیةَآىؼیکاٌیازکَورزٌغىیةْىیازؿیاؿحيغارانآىؼیکاامؼار

.اؿثدتاتةیاكحنادینضاظازواؿثفایغهةیکٌٍّیُایٌُاىیاؿحؼاجژیزیؼادارد،
اؿحغاللجضلیقایً.اؿثمؼفَةَىلؼونوىْلّلفْهیرویکؼدکَگّیغىی3ُاوکؾ
کَ ایً.اؿثپایغارزیؼاىاٌغىیةاكیٌُیؼةیاصحياال آىؼیکاٌُاىیؿیاؿثکؼد در

اؿحؼاجژی ةاُغفجالشةؼایىّردکكّراةحغا آىؼیکاییٌُاىیانةازِانادارهٌُؼرا
کؼدٌغ؛ٌَةَظاًؼایٍکَایًجنيیوّاكالٌَاؿثةهکَةعاًؼایٍکَآىؼیکاكادرجنّیب

ؿیاؿثپیاىغُایىحضغهایاالتدٍُغگانىانیاتاکذؼایيٍیودؼوتةَایًکاراؿث.
ىیجهلیاٌحؽاّیمّرتةَدفاّیوْیفرا ایًجضلیقٌكاندادهقغهاؿثکٍغ. در

وآىؼیکاٌُاىیُایُؽیٍَجٍِاکيحؼُایزٍگوریاوثةؼایفْهیؿیاؿیجلاوای
دُغ.کاُفىیىّكحا کٍغراىیآٌِاجضيیمةَکَراُاییًهتیزاه

  

                                                           
1
. Schroeder 

2
. Friedman 

3
. Hawks 
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 زٍش پطٍّص

درةاقحغ.پیيایكیةاىاُیثکارةؼدیوازنضاظزىاٌیىلٌْیىی-ایًجضلیقجّمیفی
جّانُااؿحفادهظّاُغقغ،نػاآنراىیدادهیزِثگؼدآوریكیيایروشپقیجضلًیا

ٌفحؼازظتؼگحان20زاىْحَآىحاریایحًجضلیحقكحؼارداد.یغاٌیىیُاقیدرزىؼهجضل
ىححغیؼیثوپژوُیآیٍححغهزىیٍححَىحعنححل،دروةاجسؼةححَىـححهشٌیؼوُححایةازٌكـحححَ
ةاقحغ.اةحؽارُایدفاّییگانآزا)ارجفزيِّریاؿالىیایؼان(ىیریؽیؿازىانةّدزَ

ةحؼایزيحِآوریةاقحغ.ُادرایًجضلیقپؼؿكٍاىَىلایـاتزوزیىیگؼدآوریداده
وةؼایزيِیاکحاةعاٌَاًالّاتىؼةّطةَادةیاتىّوّعوپیكیٍَجضلیقازىٌانْات

ؿكٍاىَىلایـاتزوزیازروشىیغاٌیاؿحفادهقغهاؿحث.آوریاًالّاتىؼةّطةَپؼ
ُایىلایـحاتُؼکغامازظتؼگانّّاىمامهیوزیؼّّاىمآنراازًؼیحقپؼؿكحٍاىَ

 زوزیٌـتثةَیکغیگؼىّردىلایـَكؼاردادٌغ.


 دفبعی یّب سبشهبى زیصی بَدجِ بس پطٍّی آیٌدُ هؤثس ضٌبسبیی عَاهل

 ٌُؼی پیكیٍَ ىٌانَْ ّّاىمةا ىحعنل، ظتؼگان ةا ىكاوره ٌیؽ و ىؤدؼپژوُف
1ةٍغیقغکَدرقکمدؿحًَتل5َدفاّیدریُاؿازىانریؽیةّدزَةؼپژوُیآیٍغه

ارائَقغهاؿث.


دفاّییُاؿازىانریؽیةّدزَةؼپژوُیآیٍغهىؤدؼ(ًتلَةٍغیّّاىم1قکم)               

 ُایّّاىمامهیآوردهقغهاؿث:درزغولی ىؤنفَ

 ریؽیةّدزَپژوُیةؼآیٍغهىؤدؼّّاىم

ث
زِ


ی
گیؼ
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ی
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دفاّی)نٌفیزاللآةادیویُاؿازىانریؽیةّدزَةؼپژوُیآیٍغهُایّّاىمامهیىؤدؼ(ىؤنف1َزغول)
(1395:100ُيکاران،

 ّب هؤلفِ ابعبد 

زِثگیؼیاؿٍادةاال
دؿحی

راُتؼدُایکالندفاعىهی
ُایدفاّیاكواٌغازوىأىّریثىضّلقغهةَؿازىان

ُایدفاّیُایىّرداٌحُارازؿازىانكاةهیث
ُاُایدفاّیةاؿایؼؿازىانةَجْاىموارجتاًاتؿازىانُاوكّاٌیًىؼةّطااراّب

ُایدفاّیجْاىمةیًدونثةاؿازىان
ُایاؿحؼاجژی دفاّیجلّیثجّاٌيٍغی

روٌغُایاكحنادی
آیٍغه

زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّی
دفاّیاىّرةَىؼةّطکارُایوکـبدرجغییؼات
زغیغداٌفةؼىتحٍیاكحنادیرقغ
دفاّیجسِیؽاتزؼیانوجسارترقغ
دفاّییُاؿازىانیُافْانیثةؼظیؿپاریةؼونوُاؿازىانجسؽیَجغاوم

دفاّیاىّراكحناددراًالّاتزؼیانگـحؼش
(ُاُؽیٍَکاُف)دفاّییُاؿازىانجأىیًزٌسیؼهکارایی

رویکؼدُایىغیؼیث
ؿازىاناؿحؼاجژی 

دفاّییُاؿازىانىغتکّجاهاُغاف

دفاّی،اىٍیحیکالنوظؼدیُاىكیظي

دفاّییُاؿازىانىلؼراتوُارویَ
دفاّیزؽئیوّيغهّيهیاجیُایةؼٌاىَ
دفاّیاىّراٌسامدرؿازىاٌییُاروش
دفاّی،اىٍیحیُایپؼوژهوُاًؼح

دفاّییُاؿازىانجأىیًزٌسیؼهىغیؼیثٌضّه

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

دفاّیمٍایِوفٍاوریرقغُایزىیٍَ
دفاّیفٍاوراٌَیُااونّیثجغییؼ

دفاّیفٍاوریوفٍاوریزغیغزؼیاٌات
دفاّیاىّراٌسامدرارجتاًاتواًالّاتفٍاوریةَپیفازةیفاجکایدؿحؼؿیرقغ
ٌُاىیٌَِّّروزغیغیُافٍاوری
ٌاىحلارنٌُاىییُافٍاوریازاؿحفاده

قٍاؿاییجِغیغاتو
ُایاصحيانیآؿیب



ظارزیوداظهیىحٍّعٌُاىیجِغیغاتةؼوز

دونحیغیؼُایگؼوهوُادونثىیانٌُاىیدرگیؼیجّاجؼافؽایف
دفاّیاىّراٌسامزىیٍَدراصحيانیکيتّدُایوٌلایل
ٌُاىیجسِیؽاتیافؼآیٍغُاٌاکارایی
دفاّییُاؿازىاناٌـاٌیىٍاةِةَىؼةّطیُاآؿیب
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 ّب تجصیِ ٍ تحلیل دادُ

ٌفؼظتؼهجّزیِگؼدیغوؿپؾجّویضاتالزمةؼایٌضّه20ُایجضلیقةیًپؼؿكٍاىَ
ُایجکيیحمقحغهزيحِجکيیمپؼؿكٍاىَىلایـاتزوزیةَآٌِادادهقغ.پؼؿكحٍاىَ

آوریوةاىضاؿتَىیاٌگیًٍُغؿیىّردجسؽیَوجضهیمكؼارگؼفحث.اةححغاوزنّّاىحم
ىضاؿتَقغکحٌَححایردراداىحAHPَااؿحفادهازامهیوؿپؾوزنزیؼّّاىمامهیة

 آىغهاؿث:

هعیبزّبی اصلی بٌدی یتاٍلَ

ًؼاصححیگؼدیححغ.درایححًیاپؼؿكححٍاىَزِححثاؿحححعؼاجوزنىْیارُححاوزیححؼىْیارُححا،
.ةؼایىلایـحَقغٌغپؼؿكٍاىَىْیارُاوزیؼىْیارُاةَمّرتزوزیةایکغیگؼىلایـَ

یارىْةؼایٌكاندادنارزضیثی 9جا1آٌِاةاةَکارگیؼیاؿحاٌغاردؿاّحی،ازاّغاد
ّحغد 20یآورزيحِزیؼىْیار(ٌـتثةَىْیار)زیؼىْیار(دوماؿحفادهگؼدیغ.پؾاز)

آٌِااؿحعؼاجوةایُادادهپاؿطدادهقغهجّؿيىحعننیًوظتؼگان،یُاپؼؿكٍاىَ
ُایدادهقغهواًالّاتزيِآوریقحغهوىضاؿحتَىیحاٌگیًٍُغؿحیَةَپاؿطجّز

قحغهوىحاجؼیؾىلایـحاتیآورزيحُِا،دادهExcelُاةااؿحفادهازٌؼمافؽارپؼؿكٍاىَ
11ٌـحعExpert Choiceَزیؼىْیارُا(جكکیموةَکي ٌؼمافحؽار)یارُاىْزوزیةیً

زوزیةحیًىْیارُحاوزیحؼىْیارُحاةایحغدارایٌحؼخپؼدازشگؼدیغ.ىاجؼیؾىلایـات
کٌَؼخٌاؿازگاریدرجيامىلایـاتکيححؼازقغةاقغ.ىكاُغه1/0ٌاؿازگاریکيحؼاز

ةغؿثآىغ.اوزانُؼی ازىْیارُاوزیؼّّاىمةَدؿثآىحغهةحافؼآیٍحغجضهیحم1/0
ؿهـهَىؼاجتیةَمّرتزیؼصاممقغ.

ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحَطةَّّاىمامهی(اوزانىؼة2ّزغول)

 اٍشاى هعیبزّب

383/0ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا

264/0روٌغُایفٍاوریآیٍغه
157/0زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

112/0رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىان
084/0ُایاصحيانیقٍاؿاییجِغیغاتوآؿیب

 

دراونّیحث383/0ةااُيیثٌـحتی)وزن(ٍغهیآیاكحنادیروٌغُاکَقّدیىىكاُغه
زِثگیؼیاؿحٍاداونّیثدوم،در264/0ةااُيیثٌـتیروٌغُایفٍاوریآیٍغهاول،
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رویکؼدُحایىحغیؼیثاؿححؼاجژی دراونّیحثؿحّم،157/0ةااُيیثٌـحتییةاالدؿح
ُایاتوآؿحیبقٍاؿحاییجِغیحغدراونّیحثاِحارمو112/0ؿازىانةااُيیثٌـتی
كؼاردارٌغ.دراونّیثپٍسو084/0اصحيانیةااُيیثٌـتی

 شیسهعیبزّب بٌدی یتاٍلَ

 ٌدُیآ یاقتصبد یزًٍدّبشیس عَاهل  بٌدی یتاٍلَ

ؿهـحهَجضهیحمةحااؿححفادهازفؼآیٍحغآیٍغهاكحنادیروٌغُایزیؼّّاىمةٍغیاونّیث
قغهاؿث:آورده3ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول

 ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحٍَغهیآیاكحنادیروٌغُایارُایؼىْیزاوزان(3)زغول

 ٌدُیآ یاقتصبد یزًٍدّبشیسهعیبزّبی
اٍشاى 

 ًسبی

 یزًٍدّبٍشى گسٍُ 

 ٌدُیآ یاقتصبد

اٍشاى 

 ًْبیی

383/0103/0 268/0(ُاٍَی)کاُفُؽیدفاّیُاؿازىانًیجأىؼهیزٌسییکارا

233/0383/0089/0یدفاّؽاتیىتادنَجسِفیقغناكحنادوافؽایزِاٌ

168/0383/0064/0یىؼةّطةَاىّردفاّیدرکـبوکارُاؼاتییجغ

یُحاثیفْانیةؼظحیُاوةحؼونؿحپارؿازىانَیجغاومجسؽ
یدفاّیُاؿازىان

112/0383/0043/0

084/0383/0032/0غیةؼداٌفزغیىتحٍیرقغاكحناد

080/0383/0031/0یدفاّؽاتیجسِانیرقغجسارتوزؼ

055/0383/0021/0یاًالّاتدراكحناداىّردفاّانیگـحؼشزؼ

در268/0ةااُيیثٌـتییدفاّیُاؿازىانًیجأىؼهیزٌسییکاراکَقّدیىىكاُغه
ةحااُيیحثٌـحتییدفحاّؽاتیحىتادنحَجسِفیقغناكحنادوافؽایزِاٌاونّیثاول،

ةحااُيیحثیىؼةّطةحَاىحّردفحاّیدرکـبوکارُاؼاتییجغدراونّیثدوم،233/0
یُحاثیفْانیةؼظیُاوةؼونؿپارؿازىانَیجغاومجسؽدراونّیثؿّم،168/0ٌـتی
ةحؼیىتحٍحیرقغاكحناددراونّیثاِارم،112/0ةااُيیثٌـتییدفاّیُاؿازىان
ؽاتیحجسِانیحرقغجسحارتوزؼدراونّیثپٍسو،084/0ةااُيیثٌـتیغیداٌفزغ
اًالّحاتدراكحنحادانیحگـحؼشزؼدراونّیثقكوو080/0ةااُيیثٌـتییدفاّ

دراونّیثُفحوكؼاردارٌغ.055/0ةااُيیثٌـتییاىّردفاّ
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 شیس هعیبزّبی زًٍدّبی فٌبٍزی آیٌدُ بٌدی یتاٍلَ

ؿهـحهَجضهیحمةحااؿححفادهازفؼآیٍحغ آیٍحغهفٍاوریروٌغُایّّاىمزیؼةٍغیاونّیث 
آوردهقغهاؿث:4ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول

ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحَآیٍغهفٍاورییروٌغُایارُایؼىْیزاوزان(4)زغول  

 ٌدُیآ یفٌبٍز یزًٍدّبشیسهعیبزّبی
اٍشاى 

 ًسبی

 یزًٍدّبٍشى گسٍُ 

 ٌدُیآ یفٌبٍز

اٍشاى 

 ًْبیی

یةحَفٍحاورفیازپحفیةیاجکایرقغدؿحؼؿ
یاًالّاتوارجتاًاتدراٌساماىّردفاّ

319/0 264/0084/0

243/0264/0064/0یفٍاوراٌَدفاّیُاثیاونّؼییجغ
173/0264/0046/0یدفاِّیومٍایرقغفٍاوریُاٍَیزى

105/0264/0028/0یٌُاىوٌَِّّرغیزغیُایفٍاور

095/0264/0025/0یدفاّیوفٍاوریفٍاورغیزغاٌاتیزؼ

065/0264/0017/0ٌاىحلارنیٌُاىیُایاؿحفادهازفٍاور

اًالّحاتوارجتاًحاتیةَفٍاورفیازپفیةیاجکایرقغدؿحؼؿکَقّدیىىكاُغه
فٍاوراٌحَیُحاثیاونّؼییجغدراونّیثاول،319/0ةااُيیثٌـتییدراٌساماىّردفاّ

یدفحاِّیومحٍایرقغفٍاوریُاٍَیزىدراونّیثدوم،243/0ةااُيیثٌـتییدفاّ
ةحااُيیحثیوٌَِّّرٌُحاىغیزغیُایفٍاوردراونّیثؿّم،173/0ةااُيیثٌـتی

ةااُيیثٌـتییدفاّیوفٍاوریفٍاورغیزغاٌاتیزؼدراونّیثاِارم،105/0ٌـتی
065/0ةااُيیثٌـتیٌاىحلارنیٌُاىیُایاؿحفادهازفٍاوردراونّیثپٍسو،095/0

دراونّیثقكوكؼاردارٌغ.
 شیس عَاهل جْت گیسی اسٌبد ببال دستی بٌدی یتاٍلَ

ؿهـهَجضهیمدؿحیةااؿحفادهازفؼآیٍغةاالاؿٍادگیؼیزِثزیؼّّاىمةٍغیاونّیث
آوردهقغهاؿث:5زغولىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردر
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 ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحَدؿحیةاالاؿٍادگیؼیزِثزیؼىْیارُایاوزان(5)زغول

ةحااُيیحثٌـحتییدفحاّیُاىحّرداٌحُحارازؿحازىانیُاثیكاةهکَقّدیىىكاُغه
یُاىؼةّطةحَجْاىحموارجتاًحاتؿحازىانًیُاوكّاٌااراّبدراونّیثاول،210/0
دونحثةحاًیجْاىحمةحدراونّیثدوم،198/0ةااُيیثٌـتیُاؿازىانؼیةاؿایدفاّ

یکالندفاعىهحیراُتؼدُادراونّیثؿّم،165/0ةااُيیثٌـتییدفاّیُاؿازىان
ىضحّلقحغهةحَثیحاكحواٌحغازوىأىّردراونّیحثاِحارم،163/0ةااُيیثٌـحتی

یُایجّاٌيٍحغثیحجلّدراونّیحثپحٍسو،135/0ةااُيیحثٌـحتییدفاّیُاؿازىان
دراونّیثقكوكؼاردارٌغ.129/0ةااُيیثٌـتییدفاّ یاؿحؼاجژ

 شیس عَاهل زٍیکسدّبی هدیسیت استساتطیک سبشهبى بٌدی یتاٍلَ
ؿحازىانةحااؿححفادهازفؼآیٍحغاؿحؼاجژی ىغیؼیثرویکؼدُایزیؼّّاىمةٍغیاونّیث

آوردهقغهاؿث:6ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغولؿهـهَجضهیم
ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحَؿازىاناؿحؼاجژی ىغیؼیثرویکؼدُایزیؼّّاىماوزان(6)زغول

 کیاسلتساتط  تیسیهلد  یکسدّلب یزٍشیس عَاهلل 

 سبشهبى

اٍشاى 

 ًسبی

 یکسدّللبیزٍٍشى گللسٍُ 

 کیاسللتساتط تیسیهللد

 سبشهبى

اٍشاى  

 ًْبیی

112/0028/0 254/0یدفاّیُااُغافکّجاهىغتؿازىان
199/0112/0022/0یدفاّیُاؿازىانًیجأىؼهیزٌسثیؼیٌضّهىغ
165/0112/0018/0دفاّیزؽئیوّيغهّيهیاجیُایةؼٌاىَ
131/0112/0015/0دفاّی،اىٍیحیُایپؼوژهوُاًؼح
099/0112/0011/0دفاّی،اىٍیحیکالنوظؼدیُاىكیظي
091/0112/0010/0دفاّییُاؿازىانىلؼراتوُارویَ
060/0112/0007/0دفاّیاىّراٌسامدرؿازىاٌییُاروش

 یاسٌبد ببال دست یسیجْت گشیس عَاهل
اٍشاى 

 ًسبی

 یسیجْت گٍشى گسٍُ 

 یاسٌبد ببال دست

اٍشاى 

 ًْبیی

157/0033/0 210/0یدفاّیُاىّرداٌحُارازؿازىانیُاثیكاةه

ىؼةححّطةححَجْاىححموارجتاًححاتًیُححاوكححّاٌااراّب
ُاؿازىانؼیةاؿایدفاّیُاؿازىان

198/0157/0031/0

165/0157/0026/0یدفاّیُادونثةاؿازىانًیجْاىمة
163/0157/0026/0یکالندفاعىهیراُتؼدُا

135/0157/0021/0یدفاّیُاىضّلقغهةَؿازىانثیاكواٌغازوىأىّر

129/0157/0021/0یدفاّ یاؿحؼاجژیُایجّاٌيٍغثیجلّ
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در254/0ةحااُيیحثٌـحتییدفاّیُااُغافکّجاهىغتؿازىانکَقّدیىىكاُغه
در199/0ةااُيیثٌـحتییدفاّیُاؿازىانًیجأىؼهیزٌسثیؼیٌضّهىغاونّیثاول،
دراونّیث165/0ةااُيیثٌـتیدفاّیزؽئیوّيغهّيهیاجیُایةؼٌاىَاونّیثدوم،
دراونّیحثاِحارم،131/0ةحااُيیحثٌـحتیدفاّی،اىٍیحیُایپؼوژهوُاؿّم،ًؼح

وُادراونّیحثپحٍسو،رویح099/0َةااُيیثٌـتی دفاّی،اىٍیحیُایپؼوژهوُاًؼح
یؿازىاٌیُاروشدراونّیثقكوو091/0ةااُيیثٌـتیدفاّییُاؿازىانىلؼرات

 دراونّیثُفحوكؼاردارٌغ.060/0ةااُيیثٌـتییدراٌساماىّردفاّ

 یاحتوبل یّب بیٍ آس داتیتْد ییضٌبسبشیس عَاهل  بٌدی یتاٍلَ

اصحيانیةحااؿححفادهازفؼآیٍحغُایآؿیبوجِغیغاتقٍاؿاییزیؼّّاىمةٍغیاونّیث
آوردهقغهاؿث:7ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغولؿهـهَجضهیم

ُایجضلیق()ىٍتِ:یافحَاصحيانییُاآؿیبوجِغیغاتقٍاؿاییزیؼّّاىماوزان(7)زغول  

 یاحتوبل یّب بیٍ آس داتیتْد ییضٌبسب شیس عَاهل
اٍشاى 

 ًسبی

 ییضٌبسب ٍشى گسٍُ

 یّب بیٍ آس داتیتْد

 یاحتوبل

اٍشاى 

 ًْبیی

340/0084/0029/0 ظارزیوداظهیىحٍّعٌُاىیجِغیغاتةؼوز

257/0084/0022/0 ٌُاىیجسِیؽاتیافؼآیٍغُاٌاکارایی

180/0084/0015/0یاٌساماىّردفاٍَّیدرزىیاصحيانیوکيتّدُالیٌلا

ؼیغیُاُاوگؼوهدونثانیىیٌُاىیؼیجّاجؼدرگفیافؽا
یدونح

136/0084/0011/0

086/0084/0007/0یدفاّیُاؿازىانیىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌیُابیآؿ

ةحااُيیحثٌـحتیظحارزیوداظهحیىحٍحّعٌُاىیجِغیغاتکَةؼوزقّدیىىكاُغه
در257/0ةااُيیثٌـحتیٌُاىیجسِیؽاتیافؼآیٍغُادراونّیثاول،ٌاکارایی340/0

ةحااُيیحثٌـحتیدفاّیاىّراٌسامزىیٍَدراصحيانیکيتّدُایواونّیثدوم،ٌلایل
غیحؼُحایگؼوهوُحادونثىیحانٌُحاىیدرگیؼیجّاجؼدراونّیثؿّم،افؽایف180/0
اٌـحاٌیىٍحاةِةحَىؼةحّطُایدراونّیثاِارموآؿیب136/0ةااُيیثٌـتیدونحی
 پٍسوكؼاردارٌغ.دراونّیث086/0ةااُيیثٌـتیدفاّیُایؿازىان

 یّب سبشهبى زیصی بَدجِ بس پطٍّی آیٌدُ هؤثس بس عَاهل هؤثسبٌدی کلی شیس عَاهل  اٍلَیت

 دفبعی
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 جضلیق ایً 5در ةا امهی ىؤدؼ31ّاىم ّاىم ریؽیةّدزَةؼپژوُیآیٍغهزیؼ
روشفؼآیٍغُایؿازىان ةا وزنّّاىمامهیوزیؼّّاىمآٌِا دفاّیآوردهقغهاؿث.
یمؿهـهَىؼاجتیةَدؿثآىغ.درٌِایثةَجّزَةَوزنُؼّاىمامهیووؼبآنجضه

دروزنىؼةّطةَزیؼّّاىمآن،وزنکهیُؼّاىمةَدؿثآىغکَایًوزنىْیاری
ٌحایراونّیثّاىمىی31ةٍغیُيَةؼایاونّیث (ٌكانداده8ةٍغیدرزغول)ةاقغ.
قغهاؿث:
ُایی)ىٍتِ:یافحَدفاّیُاریؽیؿازىانپژوُیةؼةّدزَةؼآیٍغهىؤدؼةٍغیزیؼّّاىماونّیث(8)زغول

 جضلیق(

پطٍّی  عَاهل هؤثس آیٌدُبس هؤثسشیس عَاهل عَاهل 

 یدفبع یّب زیصی سبشهبى بس بَدجِ

اٍشاى 

 ًْبیی
 ًبم گسٍُ

ت
اٍلَی

 

ُایدفاّی)کاُفکاراییزٌسیؼهجأىیًؿازىان

 ُا(ُؽیٍَ
1 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.103

2 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.089زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّی

رقغدؿحؼؿیاجکایةیفازپیفةَفٍاوریاًالّاتو

ارجتاًاتدراٌساماىّردفاّی
3 ٍغهیآیفٍاوریروٌغُا 0.084

4 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.064دفاّیجغییؼاتدرکـبوکارُایىؼةّطةَاىّر

5 روٌغُایفٍاوریآیٍغه 0.064ُایفٍاوراٌَدفاّیجغییؼاونّیث

6 روٌغُایفٍاوریآیٍغه 0.046ُایرقغفٍاوریومٍایِدفاّیزىیٍَ

ُایُاوةؼونؿپاریةؼظیفْانیثجغاومجسؽیَؿازىان

ُایدفاّیؿازىان
7 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.043

8 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.033ُایدفاّیُایىّرداٌحُارازؿازىانكاةهیث

9 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.032رقغاكحنادیىتحٍیةؼداٌفزغیغ

10 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.031رقغجسارتوزؼیانجسِیؽاتدفاّی

ُاوكّاٌیًىؼةّطةَجْاىموارجتاًاتااراّب

ُاُایدفاّیةاؿایؼؿازىانؿازىان
11 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.031

 0.029ةؼوزجِغیغاتٌُاىیىحٍّعداظهیوظارزی
یُابیوآؿغاتیجِغییقٍاؿا

 یاصحيان
12

13 ٍغهیآیفٍاوریروٌغُا 0.028ُایزغیغوٌَِّّرٌُاىیفٍاوری

 0.028ُایدفاّیاُغافکّجاهىغتؿازىان
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
14

15 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.026ُایدفاّیجْاىمةیًدونثةاؿازىان
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16 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.026راُتؼدُایکالندفاعىهی

17 روٌغُایفٍاوریآیٍغه 0.025زؼیاٌاتزغیغفٍاوریوفٍاوریدفاّی

 0.022ُایدفاّیجأىیًؿازىانٌضّهىغیؼیثزٌسیؼه
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
18

 0.022ٌاکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌُاىی
یُابیوآؿغاتیجِغییقٍاؿا

 یاصحيان
19

20 ٍغهیآیاكحنادیروٌغُا 0.021گـحؼشزؼیاناًالّاتدراكحناداىّردفاّی

21 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.021ُایدفاّیؿازىاناكواٌغازوىأىّریثىضّلقغهةَ

22 زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 0.021ُایاؿحؼاجژی دفاّیجلّیثجّاٌيٍغی

 0.018ُایّيهیاجیّيغهوزؽئیدفاّیةؼٌاىَ
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
23

24 ٍغهیآیفٍاوریروٌغُا 0.017ُایٌُاىیٌاىحلارناؿحفادهازفٍاوری

 0.015ُایدفاّی،اىٍیحیُاوپؼوژهًؼح
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
25

 0.015ٌلایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاّی
یُابیوآؿغاتیجِغییقٍاؿا

 یاصحيان
26

 0.011ُایظؼدوکالندفاّی،اىٍیحیظيىكی
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
27

ُایُاوگؼوهافؽایفجّاجؼدرگیؼیٌُاىیىیاندونث

غیؼدونحی
0.011 

یُابیوآؿغاتیجِغییقٍاؿا

 یاصحيان
28

 0.01ُایدفاّیُاوىلؼراتؿازىانرویَ
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
29

 0.007ُایؿازىاٌیدراٌساماىّردفاّیروش
 یاؿحؼاجژثیؼیىغیکؼدُایرو

 ؿازىان
30

 0.007ُایدفاّیُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌیؿازىانآؿیب
یُابیوآؿغاتیجِغییقٍاؿا

 یاصحيان
31

ُایدفحاّی)کحاُفدرةیًزیؼىْیارُاکاراییزٌسیؼهجحأىیًؿحازىانقّدیىىكاُغه
یاونّیحثدومدفاّؽاتیىتادنَجسِفیقغناكحنادوافؽایزِاٌُا(اونّیثاول،ُؽیٍَ

ُایدفاّیدراونّیثآظحؼُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌیؿازىانوةَُيیًجؼجیبآؿیب
كؼاردارٌغ.

 بحث ٍ ًتیجِ گیسی .1
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ةؼٌاىَ ةَ ةؼرؿیدكیقاىکاٌاتظّد، ٍّّانرکًةعفّيّىیةا ریؽیةؼایدونثةَ
پؼدازد.ةِحؼیًاؿحفادهازىٍاةِىّزّددرصِثٌیمةَاُغافجْییًقغهوىنّبىی

ُایالزم،اىکانازؼایدكیقوىؤدؼوَایفدونثوزّدٌغارد.ریؽیاىؼوزه،ةغونةؼٌاىَ
ُارافؼاُواؿثکٌَُوالزمةؼایازؼایدكیقوىؤدؼةؼٌاىَیایهَوؿةّدزَىِيحؼیً

ةّدزَىی اؿحّاریةعكیغ. را ارکانایًةؼٌاىَ اىکانةایغ صغ جا ةٍاةؼایً، ریؽیؿازد.
زىاٌیىّفلیثآىیؽظّاُغةّدکَدرآغاز،ُؼی ازدوًؼفدرآىغوُؽیٍَ،ةادكث

؛زیؼاةؼآورداركاىیکَپایَواؿاسدرؿحیةیٍیگؼددةـیارومضثُؼاَةیكحؼپیف
ُغف ةَ دؿحؼؿی و قغه ىّازَِ جّزِی كاةم اٌضؼاف ةا ّيم در ةاقغ راٌغاقحَ ُا

پیف ةیكحؼ اَ ُؼ جٌتیق ةؼای ؿاظث. ظّاُغ ىحعننانىكکم ةؼآوردُا، و ةیٍی
دیةیٍیىلغىاجی،ةَةؼرؿیاوواعاكحنادٍُغکَازًؼیقی پیفةّدزَجؼزیشىی

ُایاصحيانیراةًَّرجعيیٍیىكعلکٍٍغجاؿالةّدزَپؼداظحَ،درآىغُاوُؽیٍَ
پیف ةؼای قّد. ىْهّم پیف از ةّدزَ ُؽیٍَاِاراّب ةؼآورد و درآىغُا ُاةیٍی

اُيیثآٌِاروش فٍیةؼ ّهيیو ٌُؼ از روز ةَ روز اؿثکَ ُایىعحهفیاةغاعقغه
قّد.افؽودهىی

ًیجغوةَكادرگػاراناؿثیؿوياتیجنيًیةِحؼاجعاذةَكادرؼانیىغَکٍیایةؼا
دٍُغمّرتُاٍَیزىیاریةـدررایاگـحؼدهىٌانْاتةایغةاقٍغُاةؼٌاىَیًجؼىٍاؿب

اقؼافیاصّزهةٌَـتثو ةاقٍغداقحَیآگاُوىحْغد، یزىاٌىّوّعًیاثیاُي.
ةًَؼفی ازیؼیگویجنيىحْغدیدؿحگاُِاىاكّرکدرویةغاٌَکقّدیىكحؼیة

زّاٌبَیهکةَجّزَةغونىْيّال گؼیدًؼفازوگیؼٌغیىویجنيُوةایىّازمّرت
.کٍٍغیىُااؿثیؿوُاةؼٌاىًَیجغوةَاكغامظّدياتیجنيیاىغُایپو

روٌغُایدراونّیثاول،ٍغهیآیاكحنادیروٌغُاةٍغیّّاىمامهیٌكاندادکَاونّیث
رویکؼدُحایدراونّیثؿّم،یةاالدؿحزِثگیؼیاؿٍاددراونّیثدوم،فٍاوریآیٍغه

ُایاصحيانیقٍاؿاییجِغیغاتوآؿیبدراونّیثاِارموىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىان
ُایدفحاّیریؽیؿحازىانگیؼاندرىتضحخةّدزحَكؼاردارٌغ.جنحيیودراونّیثپٍسو

ایـثروٌغُایاكحنادیراپیفةیٍیکٍٍغوةاجّزَةَؿحٍاریُّایىعحهفحیکحَةىی
جّانةؼایىـائماكحنادیایؼاندرؿٌشىهیوةیًانيههحیپیكحٍِادکحؼدةّدزحَىی

ُایآیٍغهدراونّیحثدومُایدفاّیراةاظٌایکيحؼجْییًکؼد.روٌغفٍاوریؿازىان
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ُایدفحاّیکكحّرُاییىاٌٍحغآىؼیکحا،احیًوؼفثكؼارگؼفحَاؿثکَالزماؿثپیك
ُایآٌِادؿحثروؿیَزیؼٌُؼگؼفحَقّدوُيگامةاآٌِاپیفرفثوُوةَجکٍّنّژی

ُایپیكؼفحٌَُحاىیآٌِحاراپیحغاکحؼد.زِحثیافثوُوكاةهیثدفاعدرةؼاةؼفٍاوری
اجژی دراونّیحثگیؼیاؿٍادةاالدؿحیدراونّیثؿحّمورویکؼدُحایىحغیؼیثاؿححؼ

اِارمكؼارگؼفحَاؿث.الزماؿثىأىّریثواُغافةهٍغىحغتوکّجحاهىحغتدفحاّی
ُایرؿیغنةَایًاُغافىكعلقحّد.ةحازيِّریاؿالىیىكعلقّدواؿحؼاجژی

ُایدفحاّیراپحیفةیٍحیوجّانةّدزحَؿحازىانىیجؼقیدكُاجّزَةَایًاؿحؼاجژی
ریؽیٌيّد.ةؼٌاىَ
اونّیث زیؼّّاىم کاراییآیٍغهاكحنادیروٌغُایةٍغی داد جأىیًزٌسیؼهٌكان
اولكؼارگؼفحَاؿثازایًروالزماونّیثدر268/0ٌـتیاُيیثةادفاّیُایؿازىان

گػاریقّد(پایَپػیؼیاٌٌْافااة ،)ٌاب،1اؿثدرىتاصخدفاّیزٌسیؼهجأىیًالرج
 ةَ ةضؼاٌی ىّاكِ در کارظاٌَکَ ٌیاز ةحّاٌغ ؿازىانراصحی جّنیغی راُای دفاّی ُای

ؿازىان ؿٌشگـحؼدهُایدفاّیىیجأىیًکٍغ. ةؼوٌـپاریؿاظثةایـثدر جؼیةَ
ُایجّنیغکاُفكٌْاتوجسِیؽاتىّردٌیازةپؼدازٌغجاکیفیثكٌْاتةِتّدوُؽیٍَ

ؿازىان ًؼفی از و ةؼیافحَ جيؼکؽ ةیكحؼ دفاّی داقحَُای دفاّی جسِیؽات ؿاظث
زىیٍَمٍایِدفاّیٌّآوری ةحّاٌٍغدر زِاٌیةاقٍغو ُایكاةمجّزِیداقحَةاقٍغ.

دوم،اونّیثدر233/0ٌـتیاُيیثةادفاّیجسِیؽاتىتادنَافؽایفواكحنادقغن
ُایزغیغازکكّرُایپیكؼفحَقّدجکٍّنّژیكؼارگؼفحَاؿثازایًروپیكٍِادىی
زىیٍَ آنياندر و ایً روؿیَ، ؿپؾةّىیؿازیوُيچّن ُایدفاّیظؼیغاریو

اُؼم از ةؼایجتادلجؼفیِدادهقّدو ةؼکكّرُایذکؼقغه ُایاكحنادیةؼایفكار
ُایدفاّیاؿحفادهقّد.جکٍّنّژی
فٍاوریةَپیفازةیفٌكانداداجکایآیٍغهفٍاوریروٌغُایةٍغیزیؼّّاىماونّیث
اولكؼاراونّیثدر319/0ٌـتیاُيیثةادفاّیاىّراٌسامدرارجتاًاتواًالّات

ُایدفاّیدرزىیٍَفٍاوریاًالّاتوقّدؿازىانگؼفحَاؿثازایًروپیكٍِادىی
ایاٌسامدُغوىحعننانفٍاوریاًالّاتوارجتاًاترادرارجتاًاتجضلیلاتگـحؼده

ُایپژوُكیىحٍّعدرزىیٍَآٌِااؿحفادهکٍغ.جیوداٌفُاوازایغهکكّرقٍاؿاییو

                                                           
1
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جْییًٌلكَراهپیكؼفث فٍاوریاًالّاتوارجتاًاتجسِیؽوىِیاةؼایفْانیثقّد.
کي ىی ارجتاًات و اًالّات فٍاوری زىیٍَ دكیقدر ةنّرت کَ ةّدزَکٍغ ُایجؼ

دفاّیراپیفةیٍیٌيّد.
ازاٌحُارىّردُایٌكاندادكاةهیثگیؼیاؿٍادةاالدؿحیؼّّاىمزِثةٍغیزیاونّیث
اولكؼارگؼفحَاؿث.ازىِيحؼیًاونّیثدر210/0ٌـتیاُيیثةادفاّیُایؿازىان
یزيِّراٌغازاكوؿٍغؼان،یایاؿالىیزيِّریاؿاؿجّانكاٌّنىییةاالدؿحاؿٍاد
44اممیکهیُااؿثیؿجّؿَْ،پٍسوؿان5َةؼٌاىَ،1404افقدرؼانیایاؿالى
ؿیاؿاؿكاٌّن کَکكّرؿاالٌَةّدزَكاٌّنویرُتؼىُْوىلامیاةالغیُااؿثی،
قّددرجْییًرودراٌامةؼد.ازایًروپیكٍِادىییىقيارةَُاصّزهُيَدرىكحؼك

رُتؼیجّزَقّدُایدفاّیةَاؿٍادةاالدؿحیوجنيیياتىلامىُْوةّدزَؿازىان
ودیغوؿیْیةَایًاؿٍادداقث.

کّجاهٌكانداداُغافؿازىاناؿحؼاجژی ىغیؼیثرویکؼدُایةٍغیزیؼّّاىماونّیث
زٌسیؼهىغیؼیثٌضّهاول،اونّیثدر254/0ٌـتیاُيیثةادفاّیُایؿازىانىغت
ّيهیاجیُایةؼٌاىَدوم،اونّیثدر199/0ٌـتیاُيیثةادفاّیُایؿازىانجأىیً
ُایپؼوژهوُاًؼحؿّم،اونّیثدر165/0ٌـتیاُيیثةادفاّیزؽئیوّيغه
دفاّی،ُایپؼوژهوُاًؼحاِارم،اونّیثدر131/0ٌـتیاُيیثةااىٍیحیدفاّی،
ةادفاّیُایؿازىانىلؼراتوُارویَپٍسو،اونّیثدر099/0ٌـتیاُيیثةااىٍیحی
ةادفاّیاىّراٌسامدرؿازىاٌیُایروشوقكواونّیثدر091/0ٌـتیاُيیث
جْییًىأىّریثؿازىان.دارٌغكؼارُفحواونّیثدر060/0ٌـتیاُيیث از ُایةْغ

ُایرؿیغنةَاُغافکّجاهىغتودفاّیواُغافةهٍغىغتوکّجاهىغت،اؿحؼاجژی
ریؽیةَاُغافقّددرجْییًةّدزَدىیقّد.ازایًروپیكٍِاةهٍغىغتىكعلىی

ؿاالٌَةّدن ایؼانو جّزَةَةیدتاجیاكحناد کَةا کّجاهىغتجّزَکافیقّداؼا
ةایـثؿؼیْا ریؽیکكّروگـحؼشزٍگوظٌّؼیؽیدرکكّرُایُيـایَىیةّدزَ

یکیًیُایرؿیغنةَاُغافةهٍغىغترایکیةَاُغافکّجاهىغتدؿثیافثوپهَ
ٌيّد.
جِغیغاتٌكاندادةؼوزاصحيانیُایآؿیبوجِغیغاتقٍاؿاییةٍغیزیؼّّاىماونّیث
فؼآیٍغُاٌاکاراییاول،اونّیثدر340/0ٌـتیاُيیثةاظارزیوداظهیىحٍّعٌُاىی
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اصحيانیکيتّدُایوٌلایلدوم،اونّیثدر257/0ٌـتیاُيیثةاٌُاىیجسِیؽاتیا
جّاجؼافؽایفؿّم،اونّیثدر180/0ٌـتیاُيیثةادفاّیاىّراٌسامزىیٍَدر

اونّیثدر136/0ٌـتیاُيیثةادونحیغیؼُایگؼوهوُادونثىیانٌُاىیدرگیؼی
086/0ٌـتیاُيیثةادفاّیُایؿازىاناٌـاٌیىٍاةِةَىؼةّطُایآؿیبواِارم
ىی.دارٌغكؼارپٍسواونّیثدر پیكٍِاد ایًرو ةّدزَاز ةؼایجْییًةِحؼ ریؽی،قّد

ُایالزمةؼایدفِایًجِغیغاتاةحغاجِغیغاتداظهیوظارزیقٍاؿاییوپیفةیٍی
اٌسامقّدوٌیازُایىانیایًةعفىكعلقّد.ُيچٍیًوْفیافؼؿّدگیةْىی
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