
 

 

 
 یشهوژپ-یملع همانلصف

 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج
 1391 ناتسمز ،1 هرامش ،مهد لاس

 751-371 :صص
 
 
 
 
 

 

 یرهش دنمشوه دشر هیاپ رب نامرک یرهش قطانم یدربهار یزیرهمانرب
 یناجنزب ییاضر اضر

  ،دابآ فجن دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یصصخت یرتکد یوجشناد
 ناریا ،دابآ فجن ،یمالسا دازآ هاگشناد

 1یناذا یرهم
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 هدیکچ
 شهوژپ نیا .تسا هدمآرد شراگنهب یرهش دنمشوه دشر هیاپ رب نامرک یرهش قطانم یدربهار یزیرهمانرب فده اب رضاح شهوژپ
 و یدانسا تروصهب اههداد یروآعمج شور .دشابیم یلیلحتـیفیصوت ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده بسحرب
 اههداد یفداصت یریگهنومن شورهب هک هدوب ناگبخنـنیلوئسم و نادنورهش هورگ ود لماش ،یرامآ هعماج و (همانشسرپ)یشیامیپ

 Super رازفا مرن و SPSS، ArcGIS، SWOT، ANP رازفامرن زا زین اههداد لیلحتو هیزجت تهج .تسا هدش یروآعمج

Decision یرهش دنمشوه دشر تیعضو یبایزرا یارب هک ییاه صخاش مامت هک تسا نآ رگنایب شهوژپ جیاتن .تسا هدش هدافتسا 
 دید زا 81/1 یافلآ حطس رد یرادینعم توافت اما دنتسه رادروخرب یبسانم یرادینعم حطس زا ،دناهدش هدرب راکهب نامرک رد
 جیاتن .دنک یم دییأت ار دنمشوه دشر یاهصخاش ظاحل هب یرهش قطانم یدنبهتسد ،هلأسم نیا .دراد دوجو نامرک رد نایوگخساپ
 هطبار و هتسباو رب لقتسم ریغتم یراذگرثا زا یکاح 31/1 زا رتمک یافلآ نازیم و 621/1 یرادانعم حطس اب زین نویسرگر لیلحت
 دشر هناروآون یاه هدیا بذج ،یلصا دربهار هک دیدرگ صخشم تاوس یلیلحت یوگلا هیاپ رب ،تیاهن رد .تسا اهنآ نیب رادانعم
 رهش دروم رد رترب یاه هدیا نتفرگ و نادنورهش تکراشم شیازفا دربهار و هدوب یرهش ناعفنیذ تکراشم قیرط زا یرهش دنمشوه
 .دیدرگ نییعت نیزگیاج دربهار ناونع هب "دنمشوه دشر لوصا اب نآ قباطت و نامرک
 
 .تآوس ،نامرک ،یدربهار یزیر همانرب ،یرهش دنمشوه دشر :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 و تحاسم ،اهنآ یتیعمج هزادنا و اهرهش دادعت شیازفا رب هوالع ،ناهج فلتخم یاهروشک رد ینیشنرهش عیرس دشر
 دشر خرن زا یتح اهرهش عیرس یکیزیف هعسوت هک یاهنوگ هب ؛تسا هدرک یعیرس شرتسگ راچد زین ار اهنآ تعسو
 شنکارپ مان هب یزاسرهش و ینیشنرهش رد یاهدیدپ هتخیسگ ماجل و همانرب نودب دشر نیا و تفرگ یشیپ زین تیعمج
 و تسا رهش قنور و تمالس هناشن تقیقح رد ،دنکیم دشر رهش هکنیا .دروآ دوجوهب ار یرهش لارپساابرهش یقفا
 هریغ و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا رد رهش دوکر موهفم هب و نآ یرامیب هناشن زین رهش دشر رد فقوت
 راچد ار رهش یگدنز دناوتیم هک تسا یرهش هدنکارپ و یقفا هعسوت و دشر دایز یلیخ تعرس نیا یلو ؛تسا
 رب ناربج لباقریغ یاههنیزه لیمحت و یزرواشک یاهنیمز نتفر نیب زا نوچ یدایز یفنم یاهدمایپ و دنک لالتخا
 یرادیاپان ضرعم رد ار اهرهش رد عبانم بسانمان فرصم یوگلا و هنارس ،دشاب هتشاد ربرد ار اهرهش تسیزطیحم
 یاهروشک رد هژیوهب (هدنکارپ) دح زا شیب ییاضف هعسوت و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک تالکشم و هداد رارق رتشیب
 اهرهش تسیزطیحم رب ناربج لباقریغ یاههنیزه و (72 :7398 ،یتایح و امنهر) دروآ دوجوهب ار هعسوت لاحرد
 .(Zhao,2010: 237) دیامن یم لیمحت
 تروص یدایز تاعلاطم ریخ اب تسا یرهش رادیاپ هعسوت اب قباطت رد یرهش شرتسگ و دشر عون نیا هکنیا هنیمز رد
 رتشیب هافر و شیاسآ ثعاب یگدنز یارب یفاک یاضف و رتشیب نیمز ندوب سرتسد رد هک دندقتعم یا هدع .تسا هتفرگ
 رظن نیا اب نادنمشناد زا یریثک هدع ،لباقم رد .دنوش هتخاس هدرتسگ تروص هب دیاب اهرهش و ددرگیم نادنورهش
 رهش فارطا یاه نیمز همانرب نودب ندیعلب و نوماریپ تمس هب رهش هیور یب شرتسگ و دشر دندقتعم و دنفلاخم
 زا لصاح جیاتن .دوش یم یطیحم تسیز هژیو هب و یعامتجا ،یداصتقا یاه شخبرد یدایز یفنم تارثا ثعاب
 ینیزگ ییادج ،یلحم تاعامتجا نتفر نیب زا ثعاب رهش هیوریب یقفا شنکارپ هک دهدیم ناشن ،هورگ نیا تاعلاطم
 یگتسباو ،نیزنب فرصم شیازفا ،یمومع لقن و لمح متسیس یارجا یالاب هنیزه ،یژرنا فرصم شیازفا ،یعامتجا
 تاغاب و یزرواشک بوغرم یاه نیمز یربراک رییغت ،یرهش یاهرفس رد یصخش یاهلیبموتا زا هدافتسا هب رتشیب
 یریثک هدع نیاربانب .(8 :5398 ،یکرهش هنگنز) دوش یم هریغ و بآ عبانم یگدولآ و بیرخت ،اوه یگدولآ ،رهش فارطا
 و دننادیم یرهش رادیاپ هعسوت لوصا اب فلاخم الماک ار رهش هیور یب یقفا شنکارپ ،یرهش روما نازادرپ هیرظن زا
 هنوگ لارپسا دشر اب فلاخم هک یروئت نیا .(2198:468 ،داشون و ینابرق) دناهتخادرپ یرهش دنمشوه دشر یروئت هب

 یزکرم شخب یزاسهدنززاب و تایح دیدجت ،ریذپتسیز عماوج قلخ هب یزاسرهش و ینیشنرهش هیمز رد ،تسا رهش
 Ahmad amiri and) دنکیم دیکات هریغ و یصخش لیبموتا هب اکتا شهاک ،رهش ینوماریپ دشر ندرک دودحم ،رهش

Lukumwena,2018: 2). 

 ینیشنرهش تیعضو یسمش 54 ههد لیاوا زا هک دهد یم ناشن ،ریخا نرق مین رد ناریا ینیشنرهش تیعضو هب یهاگن
 شیازفا ،ینیشنرهش دصرد شیازفا ینعی دوخ یلصا زورب اما دوبن هراب کی هب لوحت نیا دنچره ؛دش لوحت راچد
 زا .تخاس نایامن هرود نیا ار عیرس ییاضف یکیزیف شرتسگ و دشر و اهرهش دادعت شیازفا ،اهرهش یتیعمج هزادنا
 نیب زا ،یعارز و یزرواشک بوغرم یضارا نتفر زاسو تخاس ریز هب ناوت یم عضو نیا ییاضف – یدبلاک تاعبت
 ،یا هیشاح و وردوخ یاه هاگتنوکس ندمآ دوجو هب ،(لارپسا) اهرهش هدنکارپ و یقفا شرتسگ ،یعیبط رظانم نتفر



 351 ... نامرک یرهش قطانم یدربهار یزیرهمانرب

 یاه تفاب واه یربراک یضارازا یرایسب نیا رب هوالع هک دومن هراشا بسانمان یرهش یامیس و یکیفارت تالکشم
 نایرج زا ،هدز باتش و یلوصا ریغ هعسوت نیا شکاشک رد اهرهش لخاد رد ریاب و ریاد تروص هب هدوسرف و یمیدق
 .(7 :8398 ،یباخلت) دنتسه حرطم یرهش تالکشم و لئاسم ناونع هب نونکا و هدنامزاب هعسوت و نارمع
 نیمز ،دنا هدوب یلحم و ازنورد لماوع ،یرهش دشر هدننک نییعت و کیناگرا اهرهش دشر یوگلا هکینامز ات ام روشک رد
 و هعسوت یانبم هک ینامز زا نکیل .(66 :1198 ،یدجام) تسا هدادیم ار یتنس یاه یربراک تیافک زین یرهش
 دیدشت ،دیدرگ قیرزت یرهش داصتقا رد تفن زا لصاح یاهدمآرد و تفرگ دوخ هب ازنورب یتیهام اهرهش شرتسگ
 زا یعیسو شخب ندش هدافتسا الب اصوصخم و یرهش نیمز رازاب یناماسبان ثعاب ،یرهش نیمز رد یراذگ هیامرس
198 ،ییارس و ییاوقت) تسا هدش اهرهش یقفا شرتسگ یفنم هضراع و اهرهش  حرط هارمه هب لماوع نیا .(838 :9
 تلود تیامح و نیمز یرگادوس تسایس کی رد ار اهرهش دوجوم تفاب فارطا یاه نیمز ،یرهش هعسوت یاه
 هعسوت هبناج همه شرتسگ هب اهرهش و هداد رارق یزادنا تسد دروم یداهنشیپ دیدج یاه حرط و اهوگلا ساسارب
 ناونع هب یلم حطس رد مه و اهرهش کت سایقم رد مه هلئسم نیا موادت .(2 :8198 ،نایرظن) دندز تسد دوخ ییاضف
 یربراک رییغت ،نآ عبت هب و ینوماریپ یاه طیحم رد اهرهش هعسوت هب شیپ زا شیب دناوت یم یرهش ریگارف لکشم کی
 و دشر ریخا یاهههد رد یروشک سایقم رد .ددرگرجنم اهرهش هیشاح یعیبط عبانم بیرخت و یعارز یاه نیمز
 یاضف هب یدبلاک شرتسگ ،دشر نیا حضاو و یلصا یاههناشن زا یکی و هدرک ادیپ یرتشیب باتش اهرهش شرتسگ
 دیاب ریزگان ،5548 لاس ات اهرهش یقفا هعسوت همادا تروص رد .تسا اهناتسا زکارم صوصخ هب و روشک یاهرهش
 رد روشک یاهرهش تحاسم ربارب ود ابیرقت تحاسم نیا هک دنک ادیپ صاصتخا یزاسرهش هب نیمز راتکه رازه 552
 یاههلحم هب اهرهش فارطا یتسیز زکارم و اهناتسغاب ،عرازم ندش لیدبت یدبلاک شرتسگ نیا هجیتن .تسا 5298 لاس
 .(33 :6198 ،هدازدمحم) تساهنآ ریاظن و یتعنص ،یتامدخ ،ینوکسم
 یشور ،(Meshkini et al,2013: 63)دشابیم رادیاپ یزاسرهش یاههراگنا نیرتمهم زا هک دنمشوه دشر دربهار
 هدومن شالت ،رادیاپ هعسوت دننام ییاههیرظن هیاپ رب هک (212Litman :2005) تسا یگدنکارپ حالصا یارب یداهنشیپ
 فلتخم طاقن رد لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح هب ات دیامن حرطم یدربهار تروصهب ار دوخ لوصا ات

 رما نیا .(Lewyn,2017: 769) دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ دشر لکشم عفر و لیدعت هب و هتفای تسد ییایفارغج
 و "ییاراک" فده ود و هدوب یرهش دشر ریذپفاطعنا و ایوپ تیریدم هک یرهش دنمشوه دشر یژتارتسا هلیسوب
 ،ساسا نیمهرب .(Knaap,2001: 314) تسا یبایتسد لباق ،دراد رارق رظندم ار "یرهش یاضف یطیحم تیفیک"
همانرب روما رد لیخد یتلودریغ یاهنامزاس و اهنمجنا راک روتسد و دحتم للم نامزاس یاههینایب زا یرایسب هزورما
 یبایتسد تیاهن رد و دنمشوه دشر هناگهد لوصا زا هدافتسا قیرط زا یگدنز طیحم ءاقترا لابند هب ،یرهش یزیر
 رد ینیشنرهش عیرس شرتسگ و دشر اب .(Cooke, 2011: 366; Chrysochool, 2012:188) دنتسه لماک رهش هب
 تروصهب ار اهرهش هعسوت و دشر یوگلا و دنزادرپب یتاعوضوم نینچ هب دنتسناوت رتمک اهنامزاس و یرادرهش ،ناریا
 ییاضف شرتسگ و دشر راچد ،نامرک هلمج زا و ناریا یاهرهش زا یرایسب هزورما ،تلع نیمه هب .دنربب شیپ بسانم
-یم مان رهش یقفا شرتسگ ای یرهش لارپسا هب نآ زا یرهش یزیرهمانرب حالطصا رد هک هدش یمکارتمک و مجنسمان
 لقنولمح بسانمان تیعضو ،نیمزفرصم شیازفا ،یرهش هدنکارپ دشر نوچمه یناوارف لئاسم اب نامرک رهش .دنرب
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 یاهیربراک ریاس و زبس یاهاضف هب نادنورهش بسانم یسرتسد مدع ،یطیحمتسیز تالکشم شیازفا ،یمومع
 رد یرهش دنمشوه دشر دربهار یبایزرا و لیلحت فده اب رضاح شهوژپ ،ساسا نیمهرب .تسا وربور ...و یمومع
 و اه لیسناتپ :دشابیم حرط لباق لیذ تالاوس اتسار نیمه رد هک هدمآرد شراگنهب نامرک رهش هناگراهچ قطانم
 رد یرهش دنمشوه دشر یریگراکب یاهدربهار هک نیا و ؟دنا مادک نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاهانگنت

 شور .دشابیم یلیلحتـیفیصوت ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده بسحرب شهوژپ نیا ؟دنا مادک نامرک رهش
-ـنیلوئسم و نادنورهش هورگ ود لماش ،یرامآ هعماج و (همانشسرپ)یشیامیپ و یدانسا تروصهب اههداد یروآعمج
-مرن زا زین اههداد لیلحتو هیزجت تهج .تسا هدش یروآعمج اههداد یفداصت یریگهنومن شورهب هک هدوب ناگبخن
 .تسا هدش هدافتسا Super Decision رازفا مرن و SPSS، ArcGIS، SWOT، ANP رازفا
 یرظن درکیور
 5638ههد لیاوا زا هدش زاغآ تالوحت هب یلمعلاسکع و اکیرمآ و اداناک یاهروشک رد دنمشوه دشر هیرظن یاههیاپ
 رب یرهش دنمشوه دشر هیرظن ،روشک ود نیا رد اهرهش هدنکارپ شرتسگ هب شنکاو رد ههد ود یط ًاابیرقت .تسا هدوب
 نتخاس رادیاپ یارب یروئت کی بلاق رد تیاهنرد و تفرگ لکش جیردتهب هدرشف رهش و رادیاپ هعسوت لوصا یانبم
 هعسوت تالکشم موادت یارب یخساپ ناونعهب ،عقاورد .(Feiock et al,2008: 34)دیدرگ نیودت اهرهش ییاضف مرف
 هلمج زا ،ددرگیمرب شیپ یاهههد هب هک دراد دوجو یتوافتم یخیرات عجارم و هدمآ دوجوهب نآ یفنم جیاتن و هدنکارپ
 ...و نکسم یزیرهمانرب رد رییغت ،یتلایادشر تیریدم یاهنوناق ،یلم نیمز یربراک یزیرهمانرب یاهشالت هب ناوتیم
 رب نآ ریثأت و یعامتجا-یداصتقا یاههبنج همه رد ناوتیم ار درکیور نیا ریثأت .(Edwards,2007:49) دومن هراشا
 .(Mori,2012: 96) تسناد تسیزطیحم
 هعسوت دننام ییاهشبنج و اههیرظن هیاپ رب هک تسا یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب یروئت کی دنمشوه دشر هیرظن
 هب ات دیامن حرطم فطعنم و یلک یاهدربهار تروصهب ار دوخ لوصا ات هدومن شالت دیدج ییارگرهش و رادیاپ

 هک دنتسه یاهنوگ هب اهدربهار نیا .دبای تسد ییایفارغج فلتخم طاقن رد لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح
 لیدعت هب هک دومن ارجا سپس و حرطم ار ییاهتسایس و اهراکهار ،هلئسم هب شرگن هویش و هاگدید نیا ذاختا اب ناوتب
 هک دریگیمرب رد ار یرامشیب یاهیژتارتسا ،درکیور نیا .(6872Hawkins :2011 ) دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ دشر
 .تسا هناگدنچ لقن و لمح متسیس و رتدمآراک یضارا یربراک یاهوگلا ،رتشیب یسرتسد نآ جیاتن
 ار هعسوت یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا یاهروتکاف زا هدافتسا اب هک تسا یزیرهمانرب زا یعون دنمشوه دشر
 تیاده ،دنوش زیهجت زایندروم تاسیسأت هب دنناوتیم هک یحاون ای و مزال یاهتخاسریز هب زهجم و ریاب یحاون هب
 یطیحم تیفیک و ییاراک فده ود هک تسا یرهش دشر ریذپفاطعنا تیریدم ای ؛(Walmesly,2006: 13) دیامنیم
 نیدب .(Ben Letaif,2015: 554) دراد رظندم گنهامه تروصهب ار فلتخم یاهرازبا زا هدافتسا اب یرهش یاضف
 ،یمومع لقنو لمح هب شیارگ اب هدرشف تروص هب یربراک صیصخت زا و دنکیم دیکات رهش زکرم رد دشر رب روظنم
 :Chrysochoou,2012)دنکیم تیامح نکسم یاههنیزگ زا یفلتخم عاونا اب و طلتخم یربراک ،یورهدایپ لباق رهش

 تایح دیدجت هب یزاسرهش-ینیشنرهش هیمز رد ،رهش هنوگلارپسا دشر اب تفلاخم رد یرهش دنمشوه دشر .(188
 :Amiri and Lukumwena,2018) دنکیم دیکات ...و لیبموتا هب اکتا شهاک ،رهشینوماریپ دشر ندرک دودحم ،رهش
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 هک تسناد زگنکورب هسسؤم یداصتقا شخب سیئر ،زنواد ینوتنآ هب طوبرم ار فیراعت نیرتهب زا یکی ناوتب دیاش .(2
 هئارا رهش دشر هدودحم داجیا و یبیکرت یربراک ،زاب یاهاضف رد رییغت یانبم رب دنمشوه دشر زا یمک رتشیب یفیرعت
 .(Gabriel et al,2006: 213) دهدیم

 یرهش دنمشوه دشر یلصا ءازجا :1 لودج
 شیازفا ؛یبیکرت یضارا یربراک ؛دشر عماج یزیر همانرب ؛یزیرهمانرب
 یمومع تالیهست یزیز همانرب ؛اهتخاسریز و ینابایخ لاصتا ؛مکارت

 هخرچود یارب تالیهست هئارا ؛یور هدایپ رب دیکات ؛لقن و لمح
 یاه هکبش و اهمتسیس ؛یمومع لقن و لمح متسیس ءاقترا ؛یراوس
 هچراپکی

 ؛رهش زکرم تایح دیدجت ؛یتنوکس هلحم رد راک ؛یداصتقا هعسوت
 دوجوم یاهتخاسریز و تالیهست زا هدافتسا ؛ازفا نایم هعسوت

 نکسم ؛رتکچوک ینوکسم تاعطق ؛یراوناخدنچ نکسم ؛نکسم
 نکسم عونت ؛اه هداوناخ زاین بسحرب نکسم هئارا ؛هدش هتخاس

-یگژیو ءاقترا و تخانش ؛یمومع تکراشم ؛یلحم تاعامتجا هعسوت
 هلحم ره درفبرصحنم یاه

 ؛یراذگاو لباق هعسوت قوقح ؛یزرواشک یاهنیمززا تظافح
 یکیژولوکا یاه نیمز زا تظافح؛یخیرات راثآ زا تظافح

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 و رتدمآراک یضارا یربراک یوگلا ،رتشیب یسرتسد نآ جیاتن هک دریگیمرب رد ار یرامشیب یاهیژتارتسا دنمشوه دشر
 ناجورم هلمج زا هک هتفرگ رارق تیامح دروم فلتخم یاههورگ بناج زا ،درکیور نیا .تسا هناگدنچ لقنو لمح متسیس
 .درک هراشا 7(APA) اکیرمآ یزیرهمانرب نمجنا و 8(EPA) اکیرمآ تسیزطیحم تظافح نامزاس هب ناوتیم ،نآ یلصا
 دنکیم فیرعت هعسوت و تاررقم ،یزیرهمانرب یاههبرجت زا یبیکرت رب لمتشم ار دنمشوه دشر اکیرمآ یزیرهمانرب نمجنا
 هنیهب هدافتسا ثعاب نابایخ و گنیکراپ یاهدرادناتسا رد لادتعا و اهاضف نایم هعسوت ،ینامتخاس مکارتم لکش قیرط زا هک
 داجیا ،هجیتنرد و تسیزطیحم زا تظافح ،نیمز تفایزاب ،هیوریب هعسوت شهاک ،اهنآ فادها هلمج و ،دوشیم نیمز زا
 نیا رد هتشذگ یاهلحهار و اههیرظن زا ازجا نیا رثکا .(Zarabi et al,2011: 3) تسا بولطم یگیاسمه یاهدحاو
 یزیرهمانرب) یمومع لقنو لمح هب شیارگ دننام یدراوم هک تسا یاهتسب دنمشوه دشر عقاو رد و هدش سابتقا هنیمز
 دنمشزرا یضارا زا تظافح ،(دیدج ییارگرهش) یراوسهخرچود و یورهدایپ یارب بسانم یحارط ،(لقنو لمح
 دشر هک دریگیمربرد ار (Mulady,2005:2) ،(رادیاپ هعسوت) هدرشف رهش و یخیرات راثآ ،(تسیزطیحم) یزرواشک
 فالخرب ،درکیور نیا رد .دش انب (هدرشف رهش) وگلا نیا زا تیامح و یرهش رادیاپ هعسوت هیرظن بوچراچ رد دنمشوه
 میسقت «یطابترا هکبش و حیرفت ،تنوکس ،تیلاعف» یازجم هقطنم راهچ هب ار رهش نآ رد هک «نتآ روشنم» نردم یزاسرهش
 .دوشیم دیکات یرهش هدرشف مرف و تسیز طیحم زا تظافح ،هدایپ یسرتسد ،طلتخم یربراک رب ،درکیم

 یرهش دنمشوه دشر و رهش یقفا شنکارپ یلصا یاهتوافت :2 لودج
 یقفا شنکارپ دنمشوه دشر صخاش

 هدنکارپ یاه تیلاعف ،نییاپ مکارت هدرشف هعسوت مکارت

 رهش نوماریپ رد هعسوت یتفاب نورد هعسوت دشر یوگلا
 یدرکلمع کت و مه زا ادج یضارا یربراک طلتخم یضارا یربراک یربراک طالتخا

 ضیرع یاه هداج و گرزب یاهکولب و اهنامتخاس ،گرزب سایقم  رتکچوک یاه هداج و اه کولب ،اه نامتخاس ،یناسنا سایقم سایقم

 لیبموتا اب یسرتسد دنمزاین و گرزب یاههاگشورف ،رود هلصاف رد یا هیحان هدایپ یسرتسد رب قبطنم و رتکچوک یلحم  یمومع تامدخ

 یراوسهخرچود و یورهدایپ هک یضارا یربراک یاهوگلا و لقن و لمح فلتخم یاهشور هئارا لقن و لمح
 .دراد رظن رد ار

 هخرچود ،یور هدایپ یارب یضارا یربراک یاهوگلا و لیبموتا رب یتنبم یمومع لقن و لمح
 .درادن ییاراک نادنچ یمومع لقنو لمح و یراوس

 و یروتوم تروص هب ار اهرفس تیاده هک مهب لصتم تدش هب یاهریسم و اهور هدایپ ،اه هداج تاطابترا
 دزاس یم یروتوم ریغ

 یاهور هدایپ و اهریسم ،اهتنا نودب یاهنابایخ و رامشیب یاه هقلح اب یبتارم هلسلس یا هداج هکبش
 .ینیشامریغ یاهرفس زا رتمک هدافتسا ،طبترمریغ

 .دناهدش یحارط یروتوم لیاسوو کیفارت مجحو تعرس شیازفا یارباهنابایخ  دناهدش یحارط عونتم یاهتیلاعف اب قابطنا رد اهنابایخ نابایخ حرط

 یزیر همانرب نودب تاقوا یهاگ همانرب اب یزیر همانرب دنیارف

 یصوصخ هزوح رب دیکات یمومع هزوح رب دیکات یمومع یاضف

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
                                                           
1 Environmental Protection Agency 
2 American Planning Association 
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  هعلاطم دروم طیحم
-مهم زا یکی ناونعهب ،هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم 5028 عافترا رد هک نامرک ناتسرهش و ناتسا زکرم ،نامرک رهش
 زا یرایسب نتفرگ رارق و نامرک ناتسا یسایس تیزکرم ،یطابترا ریسم رد نتفرگ رارق لیلد هب روشک یاهرهش نیرت

 رادروخرب یاهدنیازف دشر زا هتشذگ لاس 50 یط روشک یمسر یاهیرامشرس ساسا رب ،رهش نیا فارطا رد عیانص
 دصرد 9/4 طسوتم دشر زا و هدش ربارب 3 دودح نامرک رهش تیعمج ،تدم نیا رد هک یروط هب تسا هدوب
 نامرک رهش یدبلاک تارییغت و یکیزیف شرتسگ ،یلک روطهب .(0 :9398 ،ناراکمه و یرادنامک) تسا هدوب رادروخرب
 ،یداصتقا لئاسم زا رثأتم و ینیشنرهش دنور زا یباتزاب ،ییایفارغج یاه ناکم ییاضف لماعت لولعم ریخا نرق مین رد
 نینچمه و تیعمج یعیبط دشر خرن :دریگربرد ار لیبق نیا زا یدراوم دناوتیم هک هدوب ییایفارغج و یعامتجا
-هلزلز ترجاهم و دنرز و مب یاههلزلز و هنغافا ترجاهم ،ناتسا رگید یاهناتسرهش و اهاتسور زا دیدش یاه ترجاهم
 مجح شیازفا قیرطزا ترجاهم هجیتنرد نامرکرهش یدبلاک تارییغتو یکیزیف شرتسگ) نامرک رهش هب ناگدز
 ؛تسا هدشرجنم یرهش هدشن تیریدم یکیزیف هعسوت هب لماوع نیا.(687 :6398 ،امنهر و یرادنامک) ،(رهش تیعمج
 گرزب یاهرهش زا یکی هب (0398 ،ناریارامآزکرم) رفن 182290 لداعم یتیعمج اب نونکا نامرک رهش هک یروط هب

 .دشابیم یرهش هقطنم راهچ یاراد و هدش لیدبت روشک بونج

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم  نامرک رهش تیعقوم :1 هشقن
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 هتسویپ هعسوت حطس ،رهش هعسوت دوجوم یاه شیارگ و اه تیدودحم هب هجوت اب و هتفای ماجنا تابساحم ساسارب
 نیرخآ هشقن هب هاگن اب یلو ،(69 :0198 ،نامرک رهش عماج حرط) تسا هدش ینیبشیپ راتکه 5551 دودح رد رهش
 نامرک رهش تحاسم و هدوبن تسرد ینیبشیپ نینچ ددرگیم صخشم (2198/ 7/7 هخروم) نامرک رهش عماج حرط
 ار یعیرس شرتسگ و دشر هک تسا نآ زا یکاح ،رما نیمه و هدیسر راتکه 2269648 هب رهش هشقن نیرخآ ساسا رب

 هدش لماش یرهش لارپسا و هدنکارپ دشر ار یرهش شرتسگ زا یشخب ،نیب نیا رد ًاانیقی هک تسا هدومن یط
 50 تدم هب (0398 ات 0498) یرامشرس یاهلاس هلصاف رد نامرک رهش تحاسم و تیعمج ،8 هرامش لودج .تسا

 ،نامرک رهش یتیعمج دشر .تسا نشور نامرک رهش رد تیعمج عیرس دشر ،نآ هب یهاگن اب هک دهد یم ناشن ار لاس
 .تسا هدوب نآ یتیعمج دشر زا رتعیرس رایسب رهش نیا یکیزیف دشر اما ،هتشاد هارمه هب ارنآ یکیزیف شرتسگ و دشر
 هدیدرگ ربارب 926 هک هدیسر رفن 182290 هب 0398 لاس رد و هدوب رفن 45401 نامرک رهش تیعمج 0498 لاس رد
 و هدرک ادیپ شرتسگ 0398 لاس رد راتکه 2269648 هب 0498 لاس رد راتکه 554 زا نامرک رهش تحاسم اما ؛تسا

 رهش یرهش تیعمج دشر یناوخ مه و قباطت مدع ،حوضو هب روکذم ماقرا هسیاقم نیاربانب .تسا هدش ربارب 6269
 دراد هدش ناونع بلاطم رب یاهحص زین نآ تیعمج مکارت ندوب نییاپ و دهد یم ناشن ار نآ یرهش شرتسگ و نامرک
 مکارت هب هجوت اب .(0398 ،ناریا رامآ زکرم) تسا راتکه رد رفن 29 لداعم 0398 لاس رامآ ساسارب هک یا هنوگ هب
 ،رهش هیوریب شرتسگ ،یرهش هدنکارپ دشر نوچمه یناوارف تالکشم و لئاسم اب نامرک رهش ،تیعمج نیئاپ رایسب
 تسیز تالکشم شیازفا ،یژرنا فرصم شیازفا ،یمومع لقنو لمح بسانمان تیعضو ،نیمز فرصم شیازفا
 .تسا وربور ...و یمومع یاهیربراک ریاس و یرهشزبس یاهاضف هب نادنورهش بسانم یسرتسد مدع ،یطیحم
 اههتفای لیلحتو هیزجت
 یفیصوت یاههتفای -8
 یروآعمج شور .دشابیم یلیلحت ـ یفیصوت ،تیهام و شور ظاحل زا و یدربراک ،فده بسحرب رضاح شهوژپ
 ناگبخن ـ نیلووسم و نادنورهش لماش ،قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدوب یدانسا و یشیامیپ شور رب ینتبم اههداد
 شور .دشابیم رفن 54 ،ناگبخن ـ نیلووسم هورگ و 419 نادنورهش یارب یرامآ هعماج ،نینچمه .دشابیم نامرک رهش
 تهج .تسا هدوب یفداصتریغ یریگهنومن و دنمفده شور هب زین ناگبخن ارب و یفداصت نادنورهش یارب ِنیریگهنومن
 ArcGis رازفامرن زا مه جیاتن یزاسریوصت تهج و SPSS رازفامرن زا هدش یروآعمج یاههداد لیلحت و هیزجت
 تهج SWOT یلیلحت یوگلا زا ،نینچمه .تسا هدش هداد شیامن هشقن یور رب هلصاح جیاتن و هدش هدافتسا

 رازفا مرن و ANP-SWOT یبیکرت لدم زا و هدش هدافتسا نامرک رهش رد دنمشوه دشر توق و فعض طاقن ییاسانش
Super Decision تسا هدش هدافتسا اهدربهار یدنب تولوا یارب. 

 خابنورک یافلآ بیرض هوالعهب ،یریگهنومن ،هنومن مجح ،یرامآ هعماج :3 لودج
 خابنورک همانشسرپ یاهرگامن دادعت همانشسرپ یاهصخاش دادعت یریگهنومن عون دادعت هورگ
 081/5 16 6 یفداصت 719 نادنورهش
 341/5 52 0 یفداصتریغ 54 ناگبخن ـ نیلووسم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 شهوژپ یاههتفای :عبنم شهوژپ ماجنا دنور :1 لکش

 تاصخشم ادتبا ،یفیصوت یاههتفای شخب رد .تسا هدش ماجنا یطابنتسا و یفیصوت حطس ود رد قیقحت یاههتفای
 و هدش هدروآ تالیصحت و نس ،سنج کیکفت هب ناگبخن ـنیلووسم و نادنورهش هورگ 7 لماش قیقحت ۀنومن هعماج
 یبایزرا یرهش یاههورگ ِددید زا نامرک رد یرهش دنمشوهدشر یاهصخاش تیعضو ،"نیگنایم" زا هدافتسا اب سپس
 :دشابیم تروص نیدب هنومن هعماج یمومع تاصخشم .تسا هدش

 قیقحت دروم هنومن هعماج تاصخشم :4 لودج

 یرامآ هعماج

 هنومن مجح

 یریگهنومن

 تالیصحت نس سنج

 درم

 نز

 57 زا رتمک

57-09 

09-50 

 الاب هب 50

 رتنییاپ و ملپید

 ینادراک
 یسانشراکو

 هب یسانشراک
 الاب

 نادنورهش

719 

 یفداصت

61/22 

47/77 

44/7 

00/26 

16/27 

99/9 

44/49 

85/56 

00/0 

 ـ نیلووسم
 54 ناگبخن

 ریغ
 یفداصت

49/71 

66/28 

- 

82/09 

1/90 

34/58 

- 

49/80 

66/14 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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  یلیلحت یاههتفای-7
 هب قیقحت زا شخب نیا رد ،نیاربانب .دراد دیکأت یرهش نارو هرهب و ناعفنیذ تکراشم رب یرهش دنمشوه دشر
 یرهش یاههورگ هاگدید ساسا رب دنمشوه دشر یاهصخاشریز و اهصخاش زا نامرک یرادروخرب شجنس
 .تسا هدش هتخادرپ (ناگبخن ـ نیلووسم و نادنورهش)

 اههورگ دید زا نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش یلک نیگنایم :5 لودج
 نیگنایم (ناگبخن ـ نیلوئسم) صخاش نیگنایم (نادنورهش) صخاش
 94/9 یرهش هعسوت و تیریدم ،یزیر همانرب ماظن 41/7 یرهش تیریدم
 18/9 یرهش یاهیربراک 253/7 یرهش یاهیربراک
 34/9 یدبلاک و ییاضف نامزاس 853/7 یسرتسد
 74/9 یرهش راتخاس و مرف 07/9 نکسم
 42/9 یرهش دنمشوه دشر تسایس 9 تیوه/یعامتجا

 - - 11/7 لقن و لمح و رباعم هکبش
 04/9 لک 63/7 لک

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هک هدش هدافتسا یاهنومنکت T نومزآ زا نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش تیعضو رتهب یسررب یارب
 :تسا حرش نیدب ییاه تیعقاو ۀدنهد ناشن ،نآ دربراک زا لصاح جیاتن
-هدش هدرب راکهب نادنورهش همانشسرپ رد نامرک رد یرهش دنمشوه دشر تیعضو یبایزرا یارب هک ییاه صخاش مامت
 رد نایوگخساپ دید زا 85/5 یافلآ حطس رد یرادینعم توافت اما دنتسه رادروخرب یبسانم ِنیرادینعم حطس زا ،دنا
 رد ؛دنک یم دییأت ار دنمشوه دشر یاهصخاش ظاحل هب یرهش قطانم یدنبهتسد ،هلأسم نیا .دراد دوجو نامرک
 رارق یبسانم تیعضو رد دنمشوه دشر یاهصخاش تیعضو ظاحل هب هعلاطم دروم قطانم هک ضرف نیا تقیقح
 ره و تسا هدوب ناسون رد 0 ات 8 نیب هک اه صخاش زا کیره ِدترکیل فیط هنماد باستحا اب و دوشیم دییأت ،دنرادن
 و لقنو لمح هکبش و (853/7) یسرتسد ،(253/7) یرهش یاهیربراک ،(41/7 ) یرهش تیریدم یاه صخاش زا کی
 راهچ نیا اب هطبار رد نامرک هک تسنآ زا یکاح ،دنتسه یعقاو نیگنایم هب تبسن یرتمک نازیم یاراد هک (11/7) رباعم
 دشاب یم طسوتم دح رد ،(9) تیوه/یعامتجا و (07/9) نکسم صخاش ود رد اما ،درادن رارق یبولطم حطس رد لماع
 همانشسرپ اب هطبار رد اما .دراد رارق یرتبسانم ًااتبسن حطس رد نامرک ،صخاش ود نیا اب هطبار رد تفگ ناوتیم هک
 یبسانم یرادانعم حطس زا دنمشوه دشر یاهصخاش یمامت مه هک تسا نآ رگناشن جیاتن ،ناگبخن و نیلوئسم
 نیلوئسم هک تسا نآ رگناشن رما نیا .دناهدوب رادروخرب 9 زا رتالاب ینیگنایم زا اهصخاش یمامت هکنیا مه ،دنرادروخرب
 یبایزرا (طسوتم) هنایم یتیعضو رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش ظاحل هب ار نامرک رهش تیعضو ناگبخن و
 .دناهدومن
 و یسرتسد ،یرهش یاهیربراک ،یرهش تیریدم یاهصخاش بسانمان تیعضو تسا لمات لباق نادنورهش دید زا هچنآ
 دید زا طسوتم زا رتنییاپ یددع شزرا یرهش تیریدم صخاش اب هطبار رد .تسا رباعم و لقنو لمح هکبش
 تلادع لصا هب نییاپ هجوت ،یرهش تیریدم رد نادنورهش نییاپ تکراشم دننام یلماوع رد ناوتیم ار نایوگخساپ
 و یزاسهب بسانم یاهتسایس ذاختا رد فعض ،یرهش یاهحرط زا بسانم جیاتن ذخأ مدع ،تیفافش مدع ،ییاضف
 دید زا یرهش یاهیربراک صخاش هب نییاپ یددع شزرا صاصتخا .دید ...و رادهلاسم یرهش یاهتفاب ینیرفآزاب
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 ،یرهش رباعم بسانم یورهدایپ تیلباق مدع ،یهافر یحیرفتیاهاضف دوبمک دننام یلئاسم رد دناوتیم زین نایوگخساپ
 هب نییاپ هجوت ،رهش حطس رد یتامدخ یاهیربراک نزاوتمان عیزوتو تیافک مدع ،یرهش هدافتساالب یاهنیمز دوجو
-تامدخ هب نییاپ یسرتسد ،نینچمه .درک هراشا رهش تفاب رد محازم یاهیربراک دوجو و یرهش یاضف یزاسابیز
 ًااتبسن یسرتسد ،یرهش یاهاضف هب ناوتمک و لولعم دارفا نییاپ یسرتسد ،تامدخ هب یسرتسد ینامز هزاب ،یمومع
 رد یسرتسد صخاش اب هطبار رد تبثم نادنچهن هاگدید هب ار نادنورهش هک دنتسه یلماوع زا...و یرهش رباعم نییاپ

  .تسا هدرک بیغرت نامرک رهش
 تیعضو رد نادنورهش هاگدید زا یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش ،(63/7) هدمآ تسدهب نیگنایم نازیم هب هجوت اب
 یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش ظاحل هب رهش تیعضو ،(04/9)ناگبخن ـ نیلوئسم هاگدید زا اما ،درادن رارق یبسانم
 .دراد رارق رتبسانم یحطس رد

 نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش T نومزآ :6 لودج
T Test = 3 

 نانیمطا هلصاف %03 حطس رد توافت T یرادانعم حطس توافت نیگنایم درادناتسا یاطخ نیگنایم درادناتسا فارحنا نیگنایم صخاش/هورگ

 نیرت نییاپ نیرتالاب

 نادنورهش

 -647/5 -525/5 -20/9 855/5 -108/5 445/5 924/5 41/7 یرهش تیریدم

 -138/5 985/5 -42/8 615/5 -935/5 905/5 760/5 253/7 یرهش یاهیربراک

5 -335/5 645/5 214/5 853/7 یسرتسد 49/5 08/7- 155/5- 538/5- 

 908/5 869/5 31/4 555/5 607/5 705/5 000/5 07/9 نکسم

 -335/5 288/5 28/5 615/5 355/5 405/5 820/5 9 تیوه/یعامتجا

 -677/5 /555 -33/8 345/5 -988/5 205/5 86/5 11/7 لقن و لمح و رباعم هکبش

 ناگبخن – نیلوئسم

 9/5 860/5 16/6 555/5 94/5 465/5 984/5 94/9 رهشتیریدمو یزیرهمانرب ماظن

 45/5 099/5 20/7 485/5 38/5 925/5 164/5 18/9 یرهش یاهیربراک

 409/5 946/5 23/6 555/5 0/5 825/5 104/5 34/9 یدبلاک و ییاضف نامزاس

 47/5 276/5 90/4 555/5 94/5 635/5 76/5 74/9 یرهش راتخاس و مرف

 20/5 783/5 71/1 555/5 42/5 415/5 234/5 42/9 یرهش دنمشوه دشر تسایس

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زا رثأتم هتسباو ریغتم ،05/5 زا رتمک یافلآ نازیم و 975/5 یرادانعم حطس اب ریغتم ود نیب ینویسرگر جیاتن هب هجوت اب
 ،یتیریدم طیارش هک تفرگ هجیتن ناوت یم هریغتمود نویسرگر لیلحت قیرط زا تیاهن رد .دشاب یم لقتسم ریغتم
 رد رییغت اب و تسا راذگریثات یرهش مرف و رهش دنمشوه دشر داعبا رب رهش ...و یتسایس ،یدبلاک ،یتخاسریز
 .ددرگیم توافتم یرهش دنمشوه دشر داعبا ققحت مدع و ققحت طیارش ،اههنیمز نیا رد دوجوم یاهدنور
 یرادانعم  هطبار یاراد رگیدکی اب روکذم ریغتم ود هک دهدیم  ناشن 2 لودج رد لیلحت زا هدمآ تسدب یاههتفای
 عقاورد و تسا هتسباو رب لقتسم ریغتم یراذگرثا یانعم هب نیا و دشاب یم 05/5 زا رت کچوک زین افلآ رادقم .دنتسه
 نیاربانب ،تسا رادانعم P ≤ 0.05 حطس رد هدش هدهاشم F رگید یوس زا .دشاب یم هتسباو ریغتم تارییغت  هدننکنیبت
 .دشاب یم یطخ ،ریغتم نویسرگر هلداعم رد هتسباو و لقتسم ریغتم نیب  هطبار

 یرهش دنمشوه دشر رب راذگریثات لماوع نازیم ینویسرگر لیلحت .7 لودج
ANOVAa 

 یرادانعم حطس F تاروذجم نیگنایم تاروذجم عومجم لدم
 975/5b 70/9 176/8 198/1 نویسرگر

 764/5 761/2 هدنامیقاب

 - 55/68 لک

 شهوژپ یاههتفای :عبنم



 761 ... نامرک یرهش قطانم یدربهار یزیرهمانرب

 (SWOT) نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر درکیور رب رثوم یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا
 بلاق رد یرهش دنمشوه دشر درکیور رب راذگریثات یجراخ و یلخاد لئاسم یبایزرا هب ،قیقحت زا شخب نیا رد
-هداد لیلحت رد نینچمه .تسا هتفرگ ماجنا هلحرمود رد زایندروم یاههداد یروآعمج .دوشیم هتخادرپ تاوس یوگلا
 ینورد یگتسباو ،SWOT یاهرایعم نزو هبساحم یارب Super Decision رازفامرن و ANP لدم زا ،هدمآ تسدب یاه
 طابترا هب هجوت اب هدش نیودت یاهیژتارتسا یدنبتیولوا تیاهن رد و اهرایعمریز ینورد تیمها هجرد ،اهرایعم
 .تسا هدش هدافتسا اهرایعمریز و اهرایعم ینورد
 هک تسا ینوگانوگ تامادقا و فادها نییعت موهفم هب رهش یارب یدربهار یزیرهمانرب دنیآرف رد یژتارتسا نیودت
 راکهار ،مارگورپ ،تسایس یدادعت زا لکشتم یژتارتسا کی ًااساسا .دناسرب دوخ ییاهن فده هب ار رهش دوریم داقتعا
 دشابیم ،دنیامن کمک رهش "زادنامشچ" ققحت هب دنناوتیم هک یریگهزادنا لباق راثآ داجیا ناشفده هک تسا مادقا و
 و اهلیسناتپ ظاحل زا رهش دوجوم عضو تخانش یانبم رب دیاب دربهار نیودت اما .(177: 1198 ،ناراکمه و یرایز)
 راومه ار رهش تکرح ریسم یژتارتسا نیرتهب ذاختا اب ناوتیم هک تسا تروص نیا رد .دریگ تروص اهتیدودحم
 طیارش اب قبطنم یقطنم یاهمانرب ناوتیم توق و فعض طاقن ۀیاپ رب رهش دوجوم عضو لماک تخانش اب عقاو رد ؛درک
 .دریگیم دوخ هب یرتشیب ِنییارجا ۀبنج تروص نیا رد هک دومن نیودت هعلاطم دروم ِنرهش
 نزو لماوع نیا سپس و هدش هتخادرپ نامرک دنمشوه دشر رب رثؤم یجراخ و یلخاد لماوع لیلحت هب ،شخب نیا رد
 :دریگیم تروص ریز ۀدمع فده 9 اب لماوع نیا یهدنزو .دنوشیم یهد
 .یرهش دنمشوه دشر هنیمز رد نامرک رهش یاهتیدودحم و اهلیسناتپ نیرتمهم ییاسانش .8
 .یرهش دنمشوه دشر یایازم زا یدنم هرهب تهج ییاهدربهار نیودت .7
 .هدش نیودت یاهدربهار یدنبتیولوا .9
 :دشابیم حرش نیدب راک ماجنا لحارم
-همانشسرپ جیاتن هب دانتسا) یدیلک ناعفنیذ تکراشم و نامرک رهش دوجوم عضو و تسدارف یاهحرط یسررب اب .8
 تسا هیلوا لماوع ییاسانش ،هلحرم نیا رد ؛تسا هدش هیهت یجراخ و یلخاد لماوع تسرهف ،(ناگبخن /نیلووسم یاه
 ای ،دنوش جراخ تسرهف زا تسا نکمم راک ِنیدعب لحارم رد هکنیا نمض ،دنرادن رگیدمه هب تبسن یتیولوا چیه و
 و هیزجت رد ،هدش ییاسانش توق ناونعهب ادتبا رد هک یلماع تسا نکمم ،رگید ترابع هب .دوش ضوع ناشهاگیاج
 .دنشاب قیقد و تایعقاو رب یکتم ًاالماک لماوع نیا هدش یعس .دوش بوسحم فعض ،ییاهن لیلحت
 ای ،فعض و توق رظن زا ار لماوع دش هتساوخ ناگدنوششسرپ زا ،همانشسرپ میظنت زا هدافتسا اب ،دعب هلحرم رد .7
 .دننک یهدنزو سپس و ییاسانش ندوب دیدهت و تصرف
 رد لماوع یهدنزو جیاتن هب دانتسا اب سپس و دندش یراذگیاج SWOT لدم رد لماوع ،لماوع ییاسانش زا سپ .9
 .دندش یهد نزو Super Decision یرازفامرن طیحم رد و ANP-SWOT یبیکرت لدم هلیسوهب لماوع ،اههمانشسرپ
 ات دیدرگ روکذم رازفامرن دراو و هدش جارختسا ،اههمانشسرپ رد لماع ره هب هدش هداد یاهزایتما هک تروص نیدب
 و دنوش یدنبتیولوا هدش نیودت یاهیژتارتسا مه و هدش صخشم لماوع زا کی ره تیمها مه ،هلیسو نیدب
  .ددرگ باختنا هعسوت یلصا یژتارتسا
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 SWOT لماوع ریز ییاسانش
-طیحم لیلحت یارب تسا یرازبا و اهدیدهت و اهتصرف ،اهفعض ،اهتوق لیلحت یارب تسا یشور ،SWOT لدم
 یریگمیمصت یگنوگچ یارب تسا ینابیتشپ و دهدیم تسدهب یمتسیس شرگن کی هک ینوریب و ینورد یاه
(Kahraman et al, 2007: 285). شور SWOT یسانشبیع لماش و درادربرد ار کیتامتسیس رکفت هک تسا یشور 
 :Shrestha et al, 2004) دوشیم یزیرهمانرب و تیریدم ،یژولونکت ،دیدج تادیلوت هب طوبرم لماوع زا یعماج

 .دراذگیم شیامن هب ار SWOT سیرتام یدایز رایسب یناسآ و یگداس هب ،8 لودج .(186
 SWOT سیرتام :1 لودج

 S توق طاقن 

 "دینک تسرهف ار توق طاقن"
 W فعض طاقن
 "دینک تسرهف ار فعض طاقن"

 O اهتصرف

 "دینک تسرهف ار اهتصرف"

 OO یاهیژتارتسا

 "دییآرب اهتصرف زا یرادربهرهب ددص رد توق طاقن زا نتسج هرهب اب"
 OW یاهیژتارتسا

 "دیربب نیب زا ار فعض طاقن اهتصرف زا نتسج هرهب اب"

 T اهدیدهت
 "دینک تسرهف ار اهدیدهت"

 SO یاهیژتارتسا

 "دینک هدافتسا توق طاقن زا تادیدهت زا زارتحا یارب"
 SW یاهیژتارتسا

 "دینک زیهرپ تادیدهت زا و دیهد شهاک ار فعض طاقن"
   

 هعسوت یاهیژتارتسا ذاختا

 (Bernroider,2002: 565):عبنم

 دشر رب رثؤم لماوع نیرتیدیلک هک هدش ییاسانش عومجم رد لماع ...،SWOT لماوعریز ییاسانش یاتسار رد
 و تایعقاو رب یکتم ًاالماک لماوع نیا هدش یعس ،یجراخ و یلخاد لماوع نیودت رد .دنشابیم نامرک یرهش دنمشوه
 1 و تصرف ناونعهب لماعریز 3 ،فعض ناونعهب لماعریز 3 ،توق ناونعهب لماعریز 38 ،انبم نیمهرب .دنشاب قیقد
 یرهش دنمشوه دشر رب رثؤم ۀدش ییاسانش ِنیلخاد لماوع ،3 لودج .دناهدش صخشم دیدهت ناونع هب لماعریز
 :دهدیم ناشن ار نامرک

 (اهفعض و اهتوق)SWOT لماوعریز سیرتام :۳ لودج
  یلخاد   

Strength Weakness 
 S1 رهش یمومع تینما ندوب الاب 
 S2 یناسنا هیامرس( وج تکراشم و دنمشوه نادنورهش( 
S3 یرهش هرادا و هعسوترد نادنورهش ریگارف یمومع تکراشم 
S4 تیوه اب و رادیاپ یا هلحم ماظن 
 S5 یراوس هخرچود و یور هدایپ اب ملاس یاه تیلاعف ندوبالاب 
 S6 یرهش نارمع و هعسوت یاه هنیزه شهاک 
S7 یرهش تازیهجت و تاسیسأت یرادهگن و رهش هرادا رد یرهش تیریدم یاه هنیزه شهاک 
S8 یرهش یاهرفس شهاک اب لقن و لمح یاه هنیزه شهاک 
S9 لیبموتا زا رتمک هدافتسا اب تخوس یاه هنیزه شهاک 

 S10 رهش هدودحم رد یراذگ هیامرس و یداصتقا یاه تیفرظ زا هدافتسا اب یلغش یاهت صرف داجیا و یداصتقا قنور 
S11 تیفیک اب و عونتم یمومع لقن و لمح هناماس دوجو ترورض 
S12 هناگدنچ و عونتم لقن و لمح اب یسرتسد شیازفا 
 S13 یبیکرت و طلتخم یاه یربراک و رهش یگدرشف اب یرهش یاهرفس شهاک 
 S14 یمومع لقن و لمحزا رتشیب هدافتسا و یصخش لیبموتا زا رتمک هدافتسا 
S15 رهش ینورد یاه تیفرظ زا یرثکادح هدافتسا 
S16 رادیاپ یا هلحم ماظن و یروحم هلحم 
S17 درف هب رصحنم یخیرات یاهانب و تفاب یزاسهب و تظافح 
S18 یرهش یاهزاس و تخاس یشخب ماکحتسا و یزاسون 
S19 رهش هموح تاغاب و زبس یاه هنهپ ظفح و رهش یکیزیف شرتسگ مدع 

 W1 ینیشن نامتراپآ گنهرف فعض 
 W2 هدرشف رهش رد یگدنز یارب یدنورهش یاه تراهم فعض 
W3 ینوکسم یاه نامتخاس رد یصاصتخا یاهاضف شهاک 
W4 تمیق نازرا نکسم و یرهش نیمز دیلوت مدع 

 W5 رهش یزکرم قطانم رد کیفارت مکارت 
 W6 رهش یزکرم قطانم رد یمومع گنیکراپ دوبمک 
 W7 یرهش یاهاضف دح زا شیب مکارت و یگدرشف 
W8 یرهش زاب و زبس یاهاضف هنارس شهاک 
W9 یحطس یاهبآ ذوفن شهاک و یرهش تخس حوطس شیازفا 

 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم



 361 ... نامرک یرهش قطانم یدربهار یزیرهمانرب

 ییاسانش نامرک یرهش دنمشوه دشر رب رثؤم یجراخ لماوع ،3 لودج رد هدش ییاسانش ِنیلخاد لماوع رب هوالع
 .تسا هدش هدروآ اهدیدهت و اهتصرف تروص هب 58 لودج رد و هدش

 (اهدیدهت و اهتصرف)SWOT لماوعریز سیرتام :11 لودج
  یجراخ   

Opportunity Threat 
 O1 نادنورهش یعامتجا یگتسبمه و تالماعت شیازفا 
O2 یمومع تامدخ و یفیک هعسوت اب یگدنز تیفیک ءاقترا 
O3 هدید شزومآ و دنمشوه نادنورهش 
O4 رت هدنزرس و رت لاعف یرهش یاه طیحم 

 O5 رهش یندم و یگنهرف تیوه ءاقترا 
 O6 یتامدخ و یراجت دوجوم یداصتقا یاه تیفرظ زا هدافتسا 
O7 هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یرهش ینیرفآزاب رد یراذگ هیامرس 
O8 یخیرات تفاب یزاسهب و رهش زکرم یزاس هدنززاب رد یراذگ هیامرس 
O9 یمومع لقن و لمح یاه هناماس یزاسدنمشوه  

 T1 رهش یغولش و تیعمج یالاب مکارت 
 T2 نکسم عون باختنا رد تیدودحم 
 T3 یشورف مکارت زا یشان یرهش رادیاپان یاهدمآرد لامتحا 
 T4 رهش هدودحم رد نکسم و نیمز تمیق ینارگ 
 T5 رهش هموح رد یرهش یاه تخاسریز هعسوت رد یراذگ هیامرس شهاک 
 T6 رهش حطس رد هراوس تکرح و تعرس شهاک 
T7 یرهش مکارت دح زا شیب شیازفا 
T8. رهش یغولش و یرهش یاهاضف مکارت و یگدرشف  

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

  نامرک یرهش دنمشوه دشر هناگراهچ یاهدربهار نیودت
 یاهدربهار عاونا هئارا هب یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا یاهسیرتام و یقیبطت لیلحت زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد
 SO هلمج زا هتسد راهچ اهدربهار نیا .دوشیم هتخادرپ نامرک یرهش دنمشوه دشر یارب یزیرهمانرب رد نکمم
 لماش ار (یعفادت یاهدربهار) WT و (یرگنزاب یاهدربهار)WO ،(یشخبعونت یاهدربهار)ST ،(یمجاهت یاهدربهار)
 .تسا هدش هدروآ اهنآ نیودت یلع لیالد و نامرک دنمشوه دشر یاهدربهار ،همادا رد .(469 :1198 ،رآدرف) دنوشیم
 رهش یور شیپ و دوجوم طیارش ساسا رب اهدربهار هک تسا هدوب نآ رب یعس اهدربهار نیودت رد تسا رکذ هب مزال
  .دنشاب یکتم تیعقاو رب و هتشگ هئارا نامرک
 (SO) یمجاهت یاهدربهار

.SO1 یرهش یاهزاین اب قباطم ینوکسم یاهدحاو داجیا 
SO2. یتیریدم یاهتسپ رد یرادیاپ و تابث دوجو 

.SO3 یرهش دنمشوه دشر تاریثات دروم رد نادنورهش هب مزال یاهلمعلاروتسد هئارا  

.SO4 هعماج رد یگنهرف تالوحت و دنمشوه دشر فادهاو اههمانرب زا یشخب یهاگآ 

.SO5 یرهش نازیرهمانربو ناریدم یاهحرطو اههمانرب یارجا رد یمتسیس رکفت دوجو و یراکمه داجیا 

.SO6 یرهش یاه هژورپ رد یصوصخ یاهیراذگ هیامرس بذج 

.SO7 دنمشوه دشر یاهزاین اب قباطم رهش یارب یزیر همانرب دنیارف رد یلحم ناگبخن زا هدافتسا. 
 (WO) یرگنزاب یاهدربهار

.WO1 رهش هیشاح یحاون رد ینامتخاس مکارت شیازفا 

.WO2 یلحم عماوج داجیا 

.WO3 یناگمه لقن و لمح لیاسو زا هدافتسا و تخوس فرصم شهاک تهج یمومع گنهرف ءاقترا. 

.WO4 ناکم رظن زا تیوه اب و باذج عماوج داجیا. 

 (ST) یشخب عونت یاهدربهار
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.ST1 هدرشف هعسوت قیوشت 
.ST2 رهش هیشاح یحاون رد ینامتخاس مکارت شیازفا 
.ST3 ریاب یاهاضف زا هنیهب هدافتسا 
ST4. اههداج بسانم هکبش 
ST5. یروتوم ریغ یاهرفس طیارش دوبهب. 

 (WT) یعفادت یاهدربهار
.WT1 طلتخم یاهیربراک و اهتیلاعف قیوشت 
.WT2 دوجوم تیعضو هب هجوت اب هخرچود و هدایپ یاهریسم یحارط 

.WT3 یتفاب نورد هعسوت قیوشت 

.WT4 زبس یاضف زا تظافح. 
 (ANP) هکبش لیلحت دنیآرف جیاتن
 ای حرط رد لماع ره ریثأت نییعت یارب لماوع ۀنماد یریگهزادنا هب رداق SWOT هکنیا لیلد هب ،شهوژپ زا شخب نیا رد
 هدش هدافتسا (ANP) هکبش لیلحت دنیآرف زا ،درادن ار اهویتانرتلآ بسانت یبایزرا ییاناوت و تسین یداهنشیپ ِنیژتارتسا
 رد لماع ره ریثأت نییعت یارب لماوع ۀنماد اما ؛دروآیم مهارف یژتارتسا لیکشت یارب یبوخ هیاپ SWOT لیلحت .تسا

 صخشم یارب یلیلحت دناوتیمن SWOT لدم ،رگید ترابعهب .تسین یریگهزادنا لباق یداهنشیپ ِنیژتارتسا ای حرط
 ،انبم نیمه رب .دروآ مهارف یریگمیمصت یارب ار اهویتانرتلآ بسانت یبایزرا ییاناوت ای دشاب لماوع یبسن تیمها ندرک
-ماگ یبایزرا و یریگهزادنا رد SWOT لدم یاهفعض فذح یارب یبیکرت شور کی (5557) ناراکمه و الیتروک
 لیلحت دنیآرف .دنکیم هدافتسا SWOT لدم رد 8یبتارمهلسلس لیلحت دنیآرف زا هک دندرک داهنشیپ نآ یلیلحت یاه
-هدیچیپ طباور هجیتن رد و درادن زاین یبتارم هلسلس راتخاس هب اما دراد AHP شور هب یدایز تهابش 7ANP ای هکبش
 اهویتانرتلآ و اهرایعم نایم یاهدروخزاب و تالماعت و هداد ناشن یاهکبش تروص هب ار میمصت فلتخم حوطس نیب رت
 لیلحت رب هوالع ،AHP فالخرب ANP هکیئاجنآ زا .دنکیم لمع یاهکبش تروص هب عقاو رد و دریگیم رظنرد ار
 هئارا ار یرتدامتعا لباق جیاتن دناوتیمANP هک تفگ ناوتیم سپ دشابیم مه یاهکبش لیلحت هب رداق یبتارم هلسلس
 .تسا هدش هدافتسا ANP لدم زا رضاح شهوژپ رد لیلد نیمه هب .دهد

 
 (61 :4198 ،روپیسدق) :عبنم  یاهکبش راتخاس (b) ،یبتارم هلسلس راتخاس (a) :2 لکش

                                                           
1 - Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2 - Analytical Network Process 
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 و یجوز یاههسیاقم اب یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف دننام هب یبسن تیمها ریداقم یریگهزادنا ،هکبش لیلحت دنیآرف رد
 هدنهد ناشن 3 ددع و لماع ود نیب ناسکی تیمها هدنهد ناشن 8 نآ رد هک دوشیم ماجنا 3 ات 8 فیط کمک هب
 ،فادها زا یاهکبش دیاب ادتبا شور نیا اب هلاسم لح یارب .تسا رگید لماع هب تبسن لماع کی دیدش تیمها
 ماجنا یجوز یاههسیاقم ۀمه یدعب ماگ رد و هدش مسر و ییاسانش اهنآ نیب طباور و اههنیزگ و اهرایعمریز ،اهرایعم
 تهج" رب تلالد "اهنامک تهج" هک ییاج ؛دوشیم هداد ناشن نامک هلیسوهب هکبش کی رد تاطابترا .ددرگ
 یاهناکیپ" هلیسوهب هک دوشیم هدیمان "ینوریب یگتسباو" ًااحالطصا هورگ ود نایم لباقتم یگتسباو .دراد "یگتسبمه
-یم هداد ناشن "یاهقلح یاهنامک" هلیسو هب زین هورگ ِنرصانع نایم "یلخاد یگتسباو" .دوشیم هداد ناشن "هفرطود
 .(Yuksel & Metin,2007: 368) دنوش
 :دوشیم هتخادرپ ریز دراوم یسررب هب شخب نیا رد ،انبم نیمه رب 
 .هکبش لیلحت دنیآرف ردSWOT یاهرایعم نزو ـ
 لیلحت دنیآرف رد دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن زا کیره هب هجوت اب SWOT یاهرایعم ینورد یگتسباو نزو ـ
 .هکبش
 .SWOT یاهرایعمریز ینورد تیمها هجرد ـ
 .SWOT یاهرایعمریز و اهرایعم ینورد طابترا هب هجوتاب اهیژتارتسا یدنبتیولوا ـ
 .دهدیم ناشن Super Decision رازفامرن و ANP لدم رد ار SWOT لماوعریز و لماوع طابترا یگنوگچ ،9 لکش

 
 نامرک یرهش دنمشوه دشر یلصا یژتارتسا باختنا تهج Super Decision رازفامرن رد ANP لدم راتخاس :3 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم 

 و تیمها ۀجرد ساسا رب تساهدیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن لماش هک SWOT یاهرایعم ،شخب نیا رد
 هسیاقم تروص هب رگیدکی اب اهرایعم هسیاقم هوحن .دناهدش یدنبنزو ،دنراد فده هب ندیسر رد هک یریثأت ۀجرد
 زایتما اب توق طاقن ،دوشیم هدهاشم 4 لکش هک هنوگنامه .تسا هدوب یتعاس یتیمک 3 لودج ساسا رب و یجوز
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 دشر تهج هناگراهچ یاهرایعم نیب رد ار زایتما نیرتنییاپ 725/5 زایتما اب زین اهدیدهت و زایتما نیرتالاب 964/5
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب نامرک یرهش دنمشوه

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم (ANP) هکبش لیلحت دنیآرف ردSWOT یاهرایعم نزو :4 لکش

 نازیم رگا" اریز .دشابیم لوبق لباق هک هدوب 8/5 زا رتمک تلاح راهچ ره رد یراگزاس هجرد هک تسا رکذهب مزال
 تسا رتهب دشاب 8/5 زا رتشیب رگا و تسا لوبق لباق متسیس یراگزاس ،دشاب 8/5 یواسم ای رتکچوک یراگزاسان
 .(Dey and Ramcharan, 2000) "دنک رظندیدجت دوخ یاهتواضق رد هدنریگ میمصت

 
   (ANP) هکبش لیلحت دنیآرف رد دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن زا کی ره هب هجوت اب SWOT یاهرایعم ینورد یگتسباو نزو :5 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 لودج زا هدافتسا اب نیاربانب .تسا هدش هتخادرپ SWOT یاهرایعمریز ینورد تیمها هجرد هبساحم هب شخب نیا رد
 .دناهدش صخشم لماوع ییود هب ود هسیاقم قیرط زا SWOT یاهرایعمریز ینورد تیمها ،یتعاس یتیمک 3 سایقم

 .دهدیم ناشن نآ اب طبترم رایعم اب هطبار رد ار اهرایعمریز زا کی ره هبتر نینچمه و اهرایعمریز نزو 48 یلا 88 لوادج
 هکبش لیلحت دنیآرف رد توق طاقن رایعم یاربSWOT یاهرایعمریز نزو :11 لودج

 اهتوق

 هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز
S1 746/5 88 S8 839/5 47 S15 086/5 98 S22 876/5 78 
S2 442/5 1 S9 397/5 17 S16 953/5 9 S23 851/5 2 
S3 781/5 0 S10 806/5 58 S17 314/5 28 S24 771/5 4 
S4 590/5 48 S11 650/5 68 S18 027/5 27 S25 252/5 3 
S5 964/5 18 S12 670/5 08 S19 689/5 67 S26 951/5 6 
S6 374/5 87 S13 404/5 38 S20 139/5 97 S27 033/5 8 
S7 984/5 77 S14 144/5 57 S21 699/5 07 S28 813/5 7 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هکبش لیلحت دنیآرف رد فعض طاقن رایعم یارب SWOT یاهرایعمریز نزو :21 لودج
 اهفعض
 هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز

W1 892/5 4 W6 482/5 0 W11 937/5 68 W16 399/5 08 
W2 346/5 2 W7 881/5 9 W12 908/5 38 W17 677/5 28 
W3 270/5 58 W8 783/5 8 W13 044/5 98 W18 039/5 48 
W4 420/5 3 W9 761/5 7 W14 150/5 88 W19 764/5 78 
W5 616/5 6 W10 356/5 1 W15 438/5 18 ـ ـ ـ 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 هکبش لیلحت دنیآرف رد اهتصرف رایعم یاربSWOT یاهرایعمریز نزو :31 لودج

 اهتصرف
 هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز

O1 091/5 4 O7 490/5 98 O13 422/5 6 O19 607/5 87 
O2 411/5 9 O8 964/5 08 O14 470/5 48 O20 687/5 77 
O3 773/5 7 O9 846/5 58 O15 989/5 57 O21 110/5 78 
O4 243/5 8 O10 872/5 1 O16 754/5 28 O22 039/5 18 
O5 172/5 2 O11 706/5 3 O17 109/5 38 ـ ـ ـ 
O6 356/5 88 O12 212/5 0 O18 494/5 68 ـ ـ ـ 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 هکبش لیلحت دنیآرف رد اهدیدهت رایعم یاربSWOT یاهرایعمریز نزو .41 لودج

 اهدیدهت
 هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز هبتر نزو رایعمریز

T1 092/5 4 T6 0 93/5 3 T11 141/5 7 T16 781/5 9 
T2 066/5 6 T7 080/5 58 T12 218/5 28 T17 035/5 57 
T3 074/5 78 T8 694/5 88 T13 369/5 48 T18 708/5 18 
T4 846/5 1 T9 683/5 8 T14 727/5 08 T19 177/5 68 
T5 712/5 2 T10 472/5 0 T15 388/5 38 T20 839/5 98 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

  اهرایعمریز و اهرایعم ینورد طابترا هب هجوتاب اهیژتارتسا یدنبتیولوا
 هدش نیودت یاهیژتارتسا یدنبتیولوا ،رضاح شهوژپ رد هکبش لیلحت دنیآرف لصحام لصا رد و ییاهن یجورخ
 و اهرایعم لک ینورد طابترا هب هجوت اب نامرک دنمشوه دشر یاهیژتارتسا ییاهن یدنبتیولوا جیاتن .دشاب یم
 دشابیم ییاهن یدنبتیولوا و یجورخ ،یدنبتیولوا نیا .دشابیم 6 لکش تروص هب هک هدش صخشم اهرایعمریز
 .تسا راک ساسا هک
 اب "نامرک یرهش طیحم اب قابطنا رد دنمشوه دشر یاهتسایس زا یریگ هرهب" ِنیژتارتسا ،یدنبتیولوا نیا ۀیاپرب
 رد یرهش دنمشوه دشر درکیور یلصا یژتارتسا عقاو رد و یژتارتسا نیرتهب ناونع هب ( :209/5SO1) زایتما نیرتالاب
 و نامرک رهش دروم رد رترب یاه هدیا نتفرگ و نادنورهش تکراشم شیازفا" ِنیژتارتسا نینچمه .دش صخشم نامرک
 اهیژتارتسا یدنبتیولوا .دیدرگ باختنا مود یژتارتسا ناونع هب ( :699/5SO3) اب "دنمشوه دشر لوصا اب نآ قباطت
  .دشاب یم 2 و 6 لاکشا تروص هب مه هب تبسن ناشتیحجرا و
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 (ANP) هکبش لیلحت دنیآرف رد نامرک یرهش دنمشوه دشر یاهیژتارتسا یدنبتیولوا :6 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تیحجرا بیترت نیدب و هدش هبساحم اهیژتارتسا زا مادک ره زایتما ،6 لکش رد دوشیم هدهاشم هک روطنامه
 .دشابیم هدهاشم لباق 2 لکش رد یبیترت تروص هب ییاهن یدنبتیولوا یلو ؛تسا هدش صخشم اهیژتارتسا

 
 هدش بسک زایتما بیترت هب نامرک یرهش دنمشوه دشر یاهیژتارتسا ییاهن یدنبتیولوا :7 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 ،تلع نیمه هب .دنربب شیپ بسانم تروص هب ار اهرهش هعسوت یوگلا دنتسناوت رتمک اهنامزاس و یرادرهش ،ناریا رد
 دناهدش یمکارتمک و مجنسمان ییاضف شرتسگ و دشر راچد ،نامرک رهش هلمج زا و ناریا یاهرهش زا یرایسب هزورما
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 ...و یژرنا فرصم شیازفا ،یمومع لقنو لمح بسانمان تیعضو ،نیمز فرصم شیازفا نوچمه یناوارف لئاسم هک
 هب نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یدربهار یزیر همانرب فده اب رضاح شهوژپ ،ساسا نیمه رب .تسا وربور
 یقفا و همانرب یب دشر ،اهرهشنالک هدنیازف تیعمج هژیو هب یرهش تیعمج نوزفازور شیازفا اب .دمآرد شراگن

 ساسارب هعسوت و هدش یعیبط یضارا و یزرواشک یضارا نتفر نیب زا ثعاب هک تسا ریذپان بانتجا یرما یرهش
 رد ،هتشذگ ههد ود یط .دنکیمن یط ار یبسانم و رادیاپ دنور ،یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا ظاحل هب ییوگلا نینچ
 شرتسگ هب شنکاو رد و هیرظن نیا بوچراچ رد و یرهش رادیاپ هعسوت هراولاثم ،اهرهش رادیاپان طیارش نیا هب خساپ
 نتخاس رادیاپ یارب یروئت کی بلاق رد و هدرشف رهش یوگلا زا تیامح رد دنمشوه دشر دربهار ،اهرهش هدنکارپ
 .دش انب اهرهش ییاضف مرف
 یگدنکارپ حالصا یارب یداهنشیپ یشور ،دشابیم رادیاپ یزاسرهش یاههراگنا نیرتمهم زا هک دنمشوه دشر دربهار
 هب ات دیامن حرطم یدربهار تروصهب ار دوخ لوصا ات هدومن شالت ،رادیاپ هعسوت دننام ییاههیرظن هیاپ رب هک تسا

 دشر لکشم عفر و لیدعت هب و هتفای تسد ییایفارغج فلتخم طاقن رد لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح
 دشر ریذپفاطعنا و ایوپ تیریدم هک یرهش دنمشوه دشر یژتارتسا هلیسوب رما نیا .دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ

 نیمهرب .تسا یبایتسد لباق ،دراد رارق رظندم ار یرهش یاضف یطیحم تیفیک و ییاراک فده ود و هدوب یرهش
 روما رد لیخد یتلودریغ یاهنامزاس و اهنمجنا راک روتسد و دحتم للم نامزاس یاههینایب زا یرایسب هزورما ،ساسا
 شیازفا ،اوه یگدولآ شهاک ،هدایپ دارفا تکرح شرتسگ قیرط زا یگدنز طیحم ءاقترا لابند هب ،یرهش یزیرهمانرب
 اب ...و اهرهش فارطا رد زبس یاهدنبرمک و اهاضف بیرخت مدع ،یرهش تامدخ ندوب سرتسد رد ،یزاسهبترمدنلب
 .دنتسه لماک رهش هب یبایتسد تیاهن رد و دنمشوه دشر هناگهد لوصا زا هدافتسا
 و دنزادرپب یتاعوضوم نینچ هب دنتسناوت رتمک اهنامزاس و یرادرهش ،ناریا رد ینیشنرهش عیرس شرتسگ و دشر اب
 زا و ناریا یاهرهش زا یرایسب هزورما ،تلع نیمه هب .دنربب شیپ بسانم تروصهب ار اهرهش هعسوت و دشر یوگلا

 هب نآ زا یرهش یزیرهمانرب حالطصا رد هک هدش یمکارتمک و مجنسمان ییاضف شرتسگ و دشر راچد ،نامرک هلمج
 شیازفا ،یرهش هدنکارپ دشر نوچمه یناوارف لئاسم اب رهش نیا .دنربیم مان رهش یقفا شرتسگ ای یرهش لارپسا
 بسانم یسرتسد مدع ،یطیحمتسیز تالکشم شیازفا ،یمومع لقنولمح بسانمان تیعضو ،نیمزفرصم
 .تسا وربور ...و یمومع یاهیربراک ریاس و زبس یاهاضف هب نادنورهش
 یزرواشک یضارا ،یرهش نورد یاه نیمز زا هنیهب هدافتسا اب دناوت یم ،نامرک رهش رد دنمشوه دشر یریگراکب
 ار یرهش یاهددرت هب زاین یکیزیف یاه هلصاف شهاک اب و دراد نوصم یرهش یاه هعسوت و تلاخد زا ار رهش نوماریپ
 ناشن رضاح قیقحت جیاتن و یسررب .دوش هتساک اه لیبموتا و لقن و لمح زا یشان یاوه یگدولآ زا و دهد شهاک
 دریذپ یم یبیکرت هاگن کی نامرک رهش (یطیحم تسیز و یدبلاک -یکیزیف) دوجوم لئاسم ببس هب هک دهد یم
 رهش یدبلاک و یکیزیف یوگلا عقاو رد .(دنمشوه دشر لوصا و اه کینکت اب مدرم تکراشم و یموب شناد بیکرت)
 اهیلداعتمان یاراد یرهش قطانم ،تسا هدوبن یرهش یاهتخاسریز و تاناکما عیزوت و تیعمج اب ماگمه و گنهامه
 .تساهنآ عونت بیکرت و اهیربراک هباشت و سناجت مدع ،قطانم نیب یربراک عیزوت رد لداعت مدع ،دوخ نورد رد



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 671

 رد نیاربانب .تسا قطانم ریاس زا رت هتفای هعسوت (8 و 7 قطانم) دیدج یاه تفاب رد صوصخب قطانم زکارم هک یروطب
 .تفرگ راکب ار یرهش دنمشوه دشر یاه هصخشم و اوصا هقطنم ره یاه یگژیو هب هجوت اب ییارجا و یملع شخب
 یمامت رد یرهش یاهتیلاعف عاونا زا یعونت و لداعت و یربارب هک تسا یرصانع و ازجا هدنریگربرد دنمشوه دشر
 اهنت نیاربانب .ددرگیم لقن و لمح یاهتصرف عونت و یسرتسد تیلباق شیازفا ثعاب و دوش یم ببس ار اهناکم
 و یمتسیس شرگن ،تفرگ تسد رد ناوت یم نآ عفانم زا یدنم هرهب و دنمشوه دشر هب یبایتسد یارب هک یرازبا
 زا یرادرهش یراددوخ و هناریگ تخس یاهلمعلاروتسد و نیناوق ذاختا و داجیا و ،مهم نیا لامعا اب .تسا یتکراشم
 تالحم صوصخب و رهش هعسوت هک دوب یدنور دهاش ناوت یم ،رادیاپ یاهدمآرد هب ندروآ یور و ...و یشورف مکارت
 هتفگان هتبلا .ددرگ ایهم دنمشوه دشر لوصا زا یشخب هب یبایتسد هنیمز ،نیاربانب و هداد رارق رتیقطنم یریسم رد ار
 تردن هب ،دشاب دنمشوه دشر یاهصخاش و اه هفلؤم یمامت یاراد هک یرهش نتخاس یتح و نتفای ،ایند رد هک دنامن
 هچراپکی تیریدم تمس هب اهنآ یتیریدم هویش و اهرهش نیا شزیخ و هدارا دیامن یم مهم هچنآ اما ؛تسا ریذپناکما

 لاحرد یاهروشک یرهش قطانم یهدناماس رد تدم دنلب یدربهار ناونع هب دنمشوه دشر یایازم هب یبایتسد تهج
 .دشاب هعسوت
 یاهلاس رد هک یرهش هعسوت نایاتش دنور بولطمان یاهدمایپ هک تسا نیا رب هدنراگن رظن ،دش نایب هچنآ ساسا رب
 دشر تسبراک هب هجوت و یرهش یزیرهمانرب رب مکاح یاههاگدید رییغت ترورض ،هدوب مکاح روشک یاهرهش رد ریخا
 دشر موهفم ات دوشیم هیصوت نیاربانب و دنکیم دزشوگ ار یرهش هعسوت یاه همانرب و اهحرط رد یرهش دنمشوه
 هب زاین ،یدرکیور نینچ هب یبایتسد اما ،دوش هداد تلاخد رهش تایح داعبا یمامت رد یلوصا تروص هب دنمشوه
 هناگهد لوصا ساسا رب یزیرهمانرب و رهش حطس لک رد دوجوم تیعضو تخانش ساسا رب یزیرهمانرب و یحارط
 زا سپ تیاهن رد .دبای موادت و ققحت ،یرهش یگدنلاب و شیاز ،رتبسانم ییاهراکوزاس اب ات دشابیم دنمشوه دشر
 .دوش یم هتخادرپ نامرک رهش رد دنمشوه دشر یریگراکب یاهدربهار هئارا هب شخب نیا رد ،قیقحت جیانن هب یبایتسد
 هلیسوب هک دشاب یم SWOT لدم رد هتفرگ تروص یاه لیلحت جیاتن روکذم یاهدربهار هک تسا رکذ هب مزال
 .تسا هدمآ تسدب Super Decision رازفا مرن رد یدنب تیولوا و ناگبخن زا یرگشسرپ
 هورگود ره یارب نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش یلک نیگنایم هک تسا نآ رگناشن رضاح شهوژپ جیاتن

 ار اهصخاش تیعضو نادنورهش ،بیترت نیدب و دشاب یم 04/9 و 63/7 بیترت هب ناگبخن - نیلوئسم و نادنورهش
 دهدیم ناشن یلک یبایزرا جیاتن .دنا هدرک یبایزرا طسوتم حطس زا رتالاب زین نیلوئسم و طسوتم حطس زا رتنییاپ ًااتبسن
 رد اهصخاش تیعضو ،اهنآ دید زا و هدرک یبایزرا نادنورهش زا رتبسانم بتارم هب ار اهصخاش تیعضو ،هورگ نیا هک
 هک تسا نآ رگناشن زین یاهنومن کت T نومزآ دربراک زا لصاح جیاتن .تسا رادروخرب یطسوتم ًااتبسن حطس زا نامرک
 ِنیرادینعم حطس زا ،دناهدش هدرب راکهب نامرک رد یرهش دنمشوه دشر تیعضو یبایزرا یارب هک ییاه صخاش مامت
 نیا .دراد دوجو نامرک رد نایوگخساپ دید زا 85/5 یافلآ حطس رد یرادینعم توافت اما دنتسه رادروخرب یبسانم
 قطانم هک ضرف نیا تقیقح رد ؛دنک یم دییأت ار دنمشوه دشر یاه صخاش ظاحل هب یرهش قطانم یدنبهتسد ،هلأسم
 دید زا هچنآ .دوشیم دییأت ،دنرادن رارق یبسانم تیعضو رد دنمشوه دشر یاهصخاش تیعضو ظاحل هب هعلاطم دروم
 لمح هکبش و یسرتسد ،یرهش یاهیربراک ،یرهش تیریدم یاهصخاش بسانمان تیعضو ،تسا لمات لباق نادنورهش
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 هجوت ،یرهش تیریدم رد نادنورهش نییاپ تکراشم دننام یلماوع زا یشان ناوتیم ار رما نیا هک تسا رباعم و لقنو
 ذاختا رد فعض ،یرهش یاهحرط زا بسانم جیاتن ذخأ مدع ،اههمانرب تیفافش مدع ،ییاضف تلادع لصا هب نییاپ

 یاهاضف دوبمک ،(یرهش تیریدم صخاش) ...و رادهلاسم یرهش یاهتفاب ینیرفآزاب و یزاسهب بسانم یاهتسایس
 عیزوت و تیافک مدع ،یرهش هدافتساالب یاهنیمز دوجو ،رباعم بسانم یورهدایپ تیلباق مدع ،یهافر ـ یحیرفت
 یرهش تفاب رد محازم یاهیربراک دوجو و یرهش یاضف یزاسابیز هب نییاپ هجوت ،یتامدخ یاهیربراک بسانمان
 دارفا نییاپ یسرتسد ،تامدخ هب یسرتسد ینامز هزاب ،یمومع تامدخ هب نییاپ یسرتسد ،(یرهش یاهیربراک)
 هب ار نادنورهش هک تسناد (یسرتسد) ...و یرهش رباعم نییاپ ًااتبسن یسرتسد ،یرهش یاهاضف هب ناوتمک و لولعم
 .تسا هدرک بیغرت نامرک رهش رد دنمشوه دشر یاهصخاش اب هطبار رد تبثم نادنچ هن هاگدید
 اب قابطنا رد دنمشوه دشر یاهتسایس زا یریگ هرهب" ِنیژتارتسا ،هک دهد یم ناشن زین اهدربهار یدنب تیولوا جیاتن
 درکیور یلصا یژتارتسا عقاو رد و یژتارتسا نیرتهب ناونع هب ( :209/5SO1) زایتما نیرتالاب اب "نامرک یرهش طیحم
 رترب یاه هدیا نتفرگ و نادنورهش تکراشم شیازفا" ِنیژتارتسا نینچمه .دش صخشم نامرک رد یرهش دنمشوه دشر
 .دیدرگ باختنا مود یژتارتسا ناونع هب ( :699/5SO3) اب "دنمشوه دشر لوصا اب نآ قباطت و نامرک رهش دروم رد
  .دشاب یم 2 و 6 لاکشا تروص هب مه هب تبسن ناشتیحجرا و اهیژتارتسا یدنبتیولوا
 دنمشوه دشر تسبراک هب هجوت و یرهش یزیرهمانرب رب مکاح یاههاگدید رییغت ترورض ،هدنراگن یلک رظن ناونع هب

 تروص هب دنمشوه دشر موهفم ات دوشیم هیصوت نیاربانب و تسا مزال یرهش هعسوت یاه همانرب و اهحرط رد یرهش
 رب یزیرهمانرب و یحارط هب زاین ،یدرکیور نینچ هب یبایتسد اما ،دوش هداد تلاخد رهش تایح داعبا یمامت رد یلوصا
 اب ات دشابیم دنمشوه دشر هناگهد لوصا ساسا رب یزیرهمانرب و رهش حطس لک رد دوجوم تیعضو تخانش ساسا

 .دبای موادت و ققحت ،یرهش یگدنلاب و شیاز ،رتبسانم ییاهراکوزاس
 عبانم
 هعلاطم) یلحاس یاهرهش رد یرهش دنمشوه دشر صخاش ییاضف لیلحت ،(4398)یربکا یلع لیعامسا و هلادسا ،رالاسوید ؛ریما ،یشخب

 .99 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،(رسلباب :یدروم
 اب اردص دیدج رهش رب دیکات اب ناریا دیدج یاهرهش رد یرهش دنمشوه دشر یوگلا یبایزرا ،(0398) ،یردیح ربکا و یلعمالغ ،رمخ

  .907-527 ،90 هرامش ،مهدزناش لاس ،ییایفارغج یاضف همانلصف ،SLEUTH لدم زا هدافتسا

 یرهش تیریدم تیاس ،یرهش دنمشوه دشر یاه هیرظن رب یدمآرد ،(8398)ایننکرت همیعن و نیسح ،داژن یمتاح ؛هلا تمارک ،یرایز
 .28-07 ،راهب ،458 هرامش ،مهدزاود لاس ،نارهت هاگشناد

 :یدروم هعلاطم) یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش ییاضف لیلحت ،(5398)یثراو دیمح و لامج ،یدمحم ؛دیمح ،یرباص ؛رغصا ،یبارض
 .28-8 ،22 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،(ناهفصا رهش قطانم

 .بالقنا دیما تاراشتنا ،نارهت ،یرهش یزیرهمانرب رد ییارگونارف یاهوگلا ،(7398)دایرف ،زیهرپ و ظفاح ،داژندهم ؛لضفلاوبا ،ینیکشم

 همانلصفود ،هیمورا رهش قطانم رد یرهش دنمشوه دشر یاهصخاش لیلحت ،(2398) ،یلیعمسا دمحا و جربراهچ یقشع ؛نیسح ،رف مظن
 .09-14 ،28 یپایپ ،8 هرامش ،مهن لاس ،یرهش یسانش موب یاهشهوژپ
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