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  هدیکچ
 تیعمج زا یهجوت لباق مجح تنوکس هب هجوت اب نینچمه و دنراد روشک لاغتشا و دیلوت ماظن رد هک یمهم شقن هب هجوت اب اهاتسور
 اهاتسور یگتفای هعسوت لیلحت یسررب ،هلاقم نیا زا فده ؛دنراد هدهعرب ار یمهم شقن  قطانم هعسوت رد هکدنا هداد یاج دوخ رد هک
 و ینادیم تروصب تاعالطا یروآ عمج شور .تسا تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد رد  AHP لدم زا هدافتسا اب

 یاه هرود یط رد اه یدابآ گنهرف رد دوجوم تاعالطا و رامآ زا هک تسا یلیلحت –یفیصوت تروصب قیقحت شور و یا هناخباتک
 زا ییاتسور قطانم ریاس و هتفای هعسوت ًالاتبسن یاهاتسور زا هاگشتآ و ناشلاط شلک یاتسور جیاتن قبط رب .تسا هدش هدافتسا یرامآ
 یاهاتسور حطس رد یدایز یاه یدنمناوت هک دهد یم ناشن قیقحت نیا تاعلاطم هچرگا دنشاب یم ناتسهد هتفاین هعسوت یاهاتسور
 مدع راچد تشر ناتسرهش ییاتسور یاه هاگتنوکس یلعف تیعضو رد اما ؛دراد دوجو ییاتسور هعسوت هب ندیسر تهج رد ناتسهد
 یکاح رما نیا .تسا هجاوم یدج عناوم و اه شلاچ اب ناتسرهش نیا یاهاتسور هعسوت و هدوب یگتفای هعسوت حطس رد نزاوت و لداعت
 یم داهنشیپ هک تسا هدوب یگتفای هعسوت حطس رد نزاوت و لداعت مدع راچد تشر ناتسرهش ییاتسور یاه هاگتنوکس هک تسا نآ زا

 یاه لیسناتپ زا هدافتسا .دندرگ تامدخ زا رادروخرب اهاتسور ییاتسور یاهاروش و اه یرایهد کمک هب ناکما تروص رد ددرگ
 هتفای هعسوت یاهاتسور هب دنناوتب اهاتسور ات دیامن کمک اهاتسور یرادروخرب و یناسر تامدخ هب دناوت یم اهاتسور یرگشدرگ
   .دنیامن تیعضو لیدبت

  تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد ،AHP شور ،اتسور ،یگتفای هعسوت ،لیلحت :یدیلک تاملک
                                                           

  hassanimehr@yahoo.com :(لوئسم هدنسیون) -0
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  همدقم
 یعیبط عبانم یارب تباقر هزورما .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نیمز هرک تحاسم زا یا هدمع شخب ییاتسور قطانم
 هرتسگ اتسور یایند .تسا هدرک داجیا یا هعسوت یاه تسایس هنیمز رد اه نآ یارب ار یدیلک شقن اهاتسور رد دوجوم
 ،یدرکهد یسیئر) .دشاب یم هارمه هعسوت یاهوگلا عونت اب و تسا یداصتقا یعامتجا شیارآ رد دیدش عونت اب یا

 تنوکس هب تیانع اب نینچمه و دنراد روشک لاغتشا و دیلوت ماظن رد هک یمهم شقن هب هجوت اب اهاتسور .(96 :۲190
 و دنرادروخرب یا هژیو هاگیاج زا روشک یزیر همانرب ماظن رد ،دنا هداد یاج دوخ رد هک تیعمج زا یهجوت لباق مجح
  .(230 :۹۹90 ،راگتسر و یدیعس) دنور یم رامش هب یلم ةعسوت یلصارصانع و ءازجا زا

 هکنیا هژیو هب ،دنشاب یم یکتم دوخ نوماریپ رب ،هتفای هعسوت یاهروشک هب تبسن هعسوت لاح رد یاهروشک رد اهرهش
  .(210 :3190 ،یجرف) دنتسه نکاس اهاتسور رد اهروشک نیا تیعمج زا یدایز شخب
 ییاتسور رادیاپ ةعسوت هک هتخاس نایامن ار رما نیا ،هتفای هعسوت یاهروشک رد هعسوت دنیآرف یخیرات ةبرجت نینچمه
 زین ام روشک رد .دریگ رارق هعسوت یاه همانرب تیولوا رد یتسیاب یم و تسا یلم ةعسوت یارب یداینب ترورض کی

 ،دراوم بلاغ رد و هتفرگ رارق هجوت دروم ،شیپ ةهد دنچ زا تلود یوس زا ییاتسور ةعسوت رما هب نتخادرپ ترورض
 .(6۲ :1۹90 ،یروکش) تسا هدش یقلت اه تسایس روحم ناونع هب
 نیارب هوالع هتفای هعسوت یاهروشک و تسا یگتفاین هعسوت مهم یاه هناشن زا یلم و یا هقطنم یاه یرباربان دوجو
 هنالداع ًالاتبسن اه نآ رد زین تاناکما و دمآرد عیزوت ،دنرادروخرب ییالاب یعامتجا و یداصتقا یاه صخاش زا هک
 یلصم) تسا هنالداعان رایسب نآ عیزوت مه و تسا نییاپ اه صخاش نیا ریداقم مه هتفاین هعسوت یاهروشک رد .تسا
  .(22 :2۹90 ،داژن
 .تسا ییاتسور یاه یزیر همانرب رد مهم ثحابم زا یکی اتسور و رهش طباور و یرهش –ییاتسور یاهدنویپ هعلاطم
 تاناکما اب بسانتم و ییاتسور لداعتم هعسوت دنور کی یرارقرب تهج بسانم لح هار کی ناوت یم راک نیا اب
 فالتخا نینچمه و درک ادیپ اهرهش هب نایئاتسور ترجاهم زا یریگولج یارب یلح هار و یروشک ،یا هیحان دوجوم
 ،یناوضر) داد شهاک ار تسا شیازفا هب ور رضاح لاح رد هک اتسور هب تبسن رهش یعامتجا ،یداصتقا یایازم دیدش
 یاه تسایس ریثأت تحت ًالاصخشم نآ تالوحت و یا هیحان یرباربان هک دنا نآرب نارظن بحاص زا یخرب .(9۲ :1۹90
 & Barrios). دراد رارق یلم داصتقا رد یزرواشک مهس و ،ندش یتعنص هجرد ،ینیشنرهش دشر نازیم ،یلم هعسوت

Strobl, 2005: 4) شقن ییاتسور هعسوت هک یلاح رد ،دوش یم یرتمک هجوت ییاتسور هعسوت هب رضاح لاح رد 
 همانرب و تیریدم .(Long & et al, 2009: 454) دنک یم افیا یا هقطنم داصتقا دشر و یرهش هعسوت رد ار یساسا
 و اهزاین رد یرگن ناسکی یعون اب هکلب ،اهاتسور یاه یدنمناوت و اهدادعتسا ،اهزاین ساسا رب هن ییاتسور یزیر
 هعسوت حوطس رتهب تخانش و کرد .(2۹ :1190 ،یناوضر) تسا هدیدرگ ارجا و یحارط لعفلاب و هوقلاب یاه ییاناوت
 یم اه نآ هب یداصتقا رظن زا صاخ هجوت ثعاب اهنت هن ،هقطنم کی رد رگیدکی هب تبسن ییاتسور قطانم یگتفای
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 قیفوت بجوم تیاهن رد و ،اه نآ یاهدوبمک و دوجوم یاه لیسناتپ ،فعض و توق طاقن تخانش بجوم هکلب ،دوش
  .(230 :1190 ،یربکا و یدابآ یگنز) دوش یم یا هقطنم یزیر همانرب
 ساسا رب AHP شور .دش عادبا یبایزرا و یریگ میمصت یارب یتعاس لا ساموت روسفرپ یوس زا AHP کینکت 
 تسا یشور ،یبتارم هلسلس لیلحت .(Saaty, 1980: 7) دشاب یم یزاف و هدیچیپ لئاسم یارب ناسنا زغم لیلحت
 اب ار اه هنیزگ نیب باختنا ،داضتم یریگ میمصت اهرایعم هک یطیارش رد یریگ میمصت یارب هک هداس و یوق ،فطعنم
 دریگ یم رارق هدافتسا دروم ،دریذپ تروص یدعب دنچ یاضف کی رد دیاب یریگ میمصت و دزاس یم هجاوم لکشم
  .(9۲ ،6290 ،تسدربز)
 :لماش رصانع نیا .دوش یم عورش یریگ میمصت رصانع یدنب تیولوا و ییاسانش اب یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف
 یدنب تیولوا رد هک دوش یم  Alternativesیلامتحا یاه هنیزگ و Criteria اه هصخشم ای اهرایعم ، Goalsاه فده
 یم یبتارم هلسلس راتخاس کی داجیا هب رجنم هک اه نآ نیب طابترا و رصانع ییاسانش دنیارف .دنوش یم هتفرگ راک هب

 ار یریگ میمصت رصانع هک تسا لیلد نیا هب راتخاس ندوب بتارم هلسلس .دوش یم هدیمان بتارم هلسلس نتخاس ؛دوش
 هلئسم رد ار یفیک و یمک فلتخم یاه رایعم نتفرگ رظن رد ناکما نینچمه .درک هصالخ فلتخم حوطس رد ناوت یم
 ریز و اه رایعم یور تیساسح لیلحت ناکما و هداد تلاخد یریگ میمصت رد ار فلتخم یاه هنیزگ دنیارف نیا دراد
 و دیامن یم لیهست ار تابساحم و تواضق هک هدش هداهن انب یجوز ی هسیاقم یانبم رب نیا رب هوالع ،دراد ار اه رایعم
 هرایعم دنچ یریگ میمصت رد کینکت نیا زاتمم یایازم زا هک دهد یم ناشن ار میمصت یراگزاسان و یراگزاس نازیم
 .(9۲ :3۹90،تسدربز) دشاب یم
 یم رظن هب و دشاب یم اتسور نآ یاهدوبمک عفر و فعض و توق طاقن تخانش ،اتسور کی رادیاپ یگتفای هعسوت همزال
 و صاخ یمیلقا طیارش نتشاد تلع هب زین نالیگ ناتسا  .دشاب یرورض هنیمز نیا رد یدیدج تاقیقحت ماجنا دسر
 نیا رد .دشاب رادروخرب اهاتسور یگتفای هعسوت ققحت یارب یا هژیو هاگیاج زا دناوت یم دوجوم یعیبط یاه لیسناتپ
 ناتسهد AHP لدم زا هدافتسا اب اهاتسور یگتفای هعسوت نازیم فلتخم یاه صخاش هک تسا نیا رب یعس شهوژپ
 یدنب تیولوا هک دوش هداد خساپ شسرپ نیا هب و دریگ رارق لیلحت دروم تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ

 ؟تسا هنوگچ AHP لدم زا هدافتسا اب تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد یگتفای هعسوت یاه صخاش
 هنیمز نیا رد یدایز تاقیقحت ،ییاپورا یاهروشک رگید و نامروشک رد اهاتسور یگتفای هعسوت تیمها لیلد هب 

 .تسا هدش یسررب دیدج و مهم قیقحت دنچ طقف شخب نیا رد هک تسا هتفرگ تروص
 دش صقّخشم یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف رد هک دندیسر جیاتن نیا هب ناشقیقحت رد ،(۲190) یریشناوج و یناتسبانع
 یریگ لکش رد ار ریثأت نیرتشیب یداصتقا یاه صخاش و یناسنا ةیامرس ،ییاتسور ،قالخ داصتقا یاه صخاش هک
 و هنومن یاهاتسور حطس رد دنمشوه ةعسوت یاه صخاش یسررب ،نینچمه .دنا هتشاد ییاتسور دنمشوه ةعسوت
 هنومن یاهاتسور رد یطیحم تسیز و یدبلاک یاه صخاش رت بسانمان طیارش زا ناشن یا هنومن کت T نومزآ جیاتن
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 و راصح ،هدربا یاتسور هس زا یرتهب طیارش ،قرغاج یاتسور هک دش صقّخشم زین و تشاد دنمشوه ةعسوت یارب
 .تسا هتفرگ رارق ییاتسور دنمشوه ةعسوت حطس نیرت نییاپ رد یناریو یاتسور و تسا هتشاد یناریو
 ناتسرهش ییاتسور قطانم یگتفای هعسوت حوطس یبایزرا ناونع اب یقیقحت رد ،(2190) ناراکمه و ودراس یخرهاش 
 یاتسور و نیرتالاب 211/1 هجرد اب "دابآ یلع هعلق " یاتسور یگتفای هعسوت هجرد هک دندیسر هجیتن نیا هب گنرهوک
  .دنا هتشاد ار یگتفای هعسوت هجرد نیرت نییاپ ۲11/1 هجرد اب "همشچ کزد"
90) ناراکمه و یلکوت  شخب یاهاتسور یداصتقا - یعامتجا یگتفای هعسوت حطس شجنس هب یقیقحت رد ،(91
 تشدهوک ناتسهد هس رد اهاتسور ةعسوت حطس هک دهد یم ناشن جیاتن و دنتخادرپ تشدهوک ناتسرهش یزکرم
 طیارش ،ناتسرهش زکرم زا هلصاف ،تیعمج ةزادنا نوچ یلماوع و تسین نزاوتم لُقگ لُقگ و یبونج تشدهوک ،یلامش
 .دنرثؤم اهاتسور یگتفای هعسوت نازیم رد اه نآ ندوب یریاشع و اهاتسور یعیبط
 هظحالم نیچ یاه کرهشرد یرهش – ییاتسور متسیس رییغت ناونع اب دوخ قیقحت رد ،(۹013) ناراکمه و نچ
 لاح رد یاهروشک رد یرهش – ییاتسور میسقت تیریدم یارب نردم یاه تسایس و اه همانرب زا یرایسب هک دندومن
 عبانم و یرو هرهب هک دنتفرگ هجیتن ییاتسور و یرهش دمآرد نیب یاه فاکش یسررب اب و تسا دشر هب ور ،هعسوت
 هب ترجاهم هب لیامت یزرواشک راک یاهورین و هتفای شهاک نیچ یاه کرهش ییاتسور قطانم رد ییاتسور دمآرد
    .دوش یم لصاح یعونتم تروص هب نیشن کرهش ییاتسور نانکاس دمآرد عبانم عقاو رد و دنراد ار رهش
 هجیتن ییاتسور قطانم هعسوت و طسوتم و کچوک یاهرهش ناونع اب دوخ قیقحت رد ،(۹013) ناراکمه و ویلوج 
 یلاح رد ،دننک یم افیا یلم هعسوت رد یمهم شقن یداصتقا یاه تیلاعف و ییایفارغج ،ییاتسور تیعمج هک دنتفرگ
 -ییاتسور هطبار جیورت نینچمه .دراد دوجو اه تصرف و هافر رد گرزب و موادم یرهش و ییاتسور یرباربان هک
 بقع) یفنم ای و (هتفای شرتسگ) تبثم یرهش هعسوت ایآ هکنیا دروم رد یتسایس و یملع یاه ثحب و یرهش
 .تسا هدش هئارا ،دشاب یم ییاتسور هعسوت رب (یگدنام
 هکنیا یسررب هب ییاتسور هعسوت رد یعامتجا نانیرفآراک شقن ناونع اب یقیقحت رد ،(۹013) ناراکمه و رایتوم

 ،دنتفای تسد هجیتن نیا هب و دنتخادرپ ،دنتسه هجاوم ام ییاتسور هعسوت نتفرگ رظن رد اب یعامتجا نانیرفآراک هنوگچ
 بذج و عماوج ظفح تهج رد یا هظحالم لباق یاه شلاچ اب هلحم ییاتسور قطانم زا یرایسب هک یلاح رد
 ،دیدج یاه هدیا داجیا رد هک ،یتنس نانیرفآراک دننامه ،یعامتجا نانیرفآراک بلغا ،دنتسه هجاوم نارگشدرگ
 ساسارب هک هعلاطم نیا .دنتسه ،دنراد تکراشم هقطنم نیا رد هدنیآ ینیب شیپ و دیدج یاه تیلاعف و تالوصحم
 و یبونج یاقیرفآ ،دنلریا ییاتسور قطانم رد هدش ماجنا یا هتفای تخاس همین هبحاصم 1 زا لصاح یدروم تاعلاطم
 ،دننک یم یزاب ییاتسور هعسوت هنیمز رد یعامتجا نانیرفآراک هک ار یدیلک یاه شقن ،تسا اکیرمآ هدحتم تالایا
 .دنک یم صخشم
 یروآ عمج رازبا و یا هناخباتک عون زا تاعالطا یروآ درگ ی هویش و یفیصوت ،یلیلحت شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 .دشاب یم نکسم و سوفن یمومع یرامشرس همانرامآ ،جیار تاعالطا و اه هدادرب ینتبم شهوژپ فادها هب هجوت اب
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 همانرامآ زا ییانب ریز ،یشزومآ ، یداصتقا،یتشادهب  یاهصخاش بلاق رد یتاعلاطم هیحان رد شهوژپ یرامآ هعماج
 ,Super Decisions EXCEL  یاهرازفا مرن و AHP یبتارم هلسلس شور زا هدافتسا اب و تشر ناتسرهش یمسر

SPSS, GIS, ناتسهد یاهاتسور یگتفای هعسوت لیلحت روظنم هب رضاح قیقحت .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 
 تیولوا و یسررب دروم ییانبریز ،یشزومآ ،یتشادهب یاه صخاش هک هتفریذپ ماجنا AHP لدم زا هدافتسا اب ناخیسپ
 و بیقر هنیزگ دنچ اب یریگ میمصت لمع هک یماگنه رد AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .دنریگ یم رارق یدنب
 نیا ساسا .دنشاب یفیک و یمک دناوت یم هدش حرطم یاهرایعم .ددرگ هدافتسا دناوت یم تسوربور یریگ میمصت رایعم
 میمصت یبتارم هلسلس تخرد ندروآ مهآرف اب شهوژپ نیا رد .تسا هتفهن یجوز تاسیاقم رب یریگ میمصت شور
 ناشن ار میمصت رد یبایزرا دروم بیقر یاه هنیزگ و هسیاقم دروم لماوع ،میمصت بتارم هلسلس تخرد .ددرگ یم زاغآ
 یاتسار رد ار اهروتکاف زا کی ره نزو تاسیاقم نیا .دریگ یم ماجنا یجوز تاسیاقم یرس کی سپس .دهد یم
 یا هنوگ هب یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف قطنم تیاهن رد .دهد یم ناشن ار میمصت رد یبایزرا دروم بیقر یاه هنیزگ
 قیقحت نیا رد .دیآ لصاح هنیهب میمصت هک دزاس یم قیفلت رگیدکی اب ار یجوز تاسیاقم زا لصاح یاه سیرتام
 رد مزال یاه یگتفای هعسوت هک دنا هدش باختنا ناخیسپ یاهاتسور یاهزاین و قیقحت فده اب بسانتم اه صخاش
 .دریذپ ماجنا یتاعلاطم هیحان
 هعلاطم دروم هقطنم
 ،رابدور  ناتسرهش هب بونج زا ،یلزنا ناتسرهش و رزخ یایرد هب لامش زا هک هدش عقاو نالیگ ناتسا زکرم رد تشر ناتسرهش
 یم لصتم تفش و نموف ،ارس هعموص یاه ناتسرهش هب برغ زا و هیفرشا هناتسآ ،ناجیهال ،لکهایس یاه ناتسرهش هب قرش زا
 201۹16 هک رفن ۲22۹01 تیعمج و اتسور 213 و ناتسهد ۹0 ،رهش 6 ،شخب 6 ،تعسو عبرم رتمولیک 2320 یاراد هک دشاب
  .دنشاب یم ییاتسور دصرد 23 و یرهش تیعمج دصرد 62 رگید ترابع هب ییاتسور رفن 092133 و یرهش رفن

 
 (1191 ،نالیگ یرادناتسا :عبنم)  تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد ییایفارغج تیعقوم -1 هشقن

 تسا یناتسهد ،ناخیسپ .دنتسه یتشر شیوگ و سپ هیب هجهل اب یکلیگ نابز و کلیگ تیموق یاراد تشر ناتسرهش
 نیرخآ ساسا رب هک تسا ناخیسپ ی هناخدور رانک رد و ناریا نالیگ ناتسا رد تشر ناتسرهش یزکرم شخب عباوت زا

 .تسا هدوب (راوناخ1۲۹3) رفن 932۹ نآ تیعمج ۹190 لاس رد یرامشرس
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 هاگشناد ،(تشر یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد :هعلاطم دروم) AHP لدم زا هدافتسا اب اهاتسور یگتفای هعسوت لیلحت
 (1190) داز نابرق ،یرغصا ،یرامهش ،رهم ینسح ،ایفارغج هورگ ،اراتسآ دازآ
  جیاتن و ثحب

 سیرتام هئارا هب یدعب شخب رد .دوش یم هتخادرپ باختنا یاه هنیزگ و اه صخاش یفرعم هب ادتبا  لدم نیا یادتبا رد
  لدم ساسا رب قیقحت نیا رد تاعالطا لیلحت و هیزجت شور .دوش یم هتخادرپ لیلحت جیاتن و میمصت یاه

AHPدش دهاوخ حیرشت رضاح زین نآ دربراک یگنوگچ ،لدم نیا حیضوت نمض شخب نیا رد .دشاب یم. 
 (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف

 لآ ساموت طسوت هک تسا هصخاش دنچ یریگ میمصت نونف نیرت فورعم زا یکی یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
 یریگ میمصت صخاش و هنیزگ دنچ اب یریگ میمصت لمع هک یماگنه شور نیا .دیدرگ عادبا 1210 ههد رد یتعاس
 یجوز تاسیاقم رب شور نیا ساسا .دنشاب یفیک ای و یمک دنناوت یم اه صخاش .دشاب دیفم دناوت یم ،تسا وربور
 .دشاب یم ریز حرش هب یلحارم هدنریگربرد AHP شور رد اه هنیزگ یدنب تیولوا و یدنب هبتر دنیآرف .تسا هتفهن

 یبتارم هلسلس تخاس
 لیکشت رصانع و لماوع زا یبتارم هلسلس تروص هب یریگ میمصت زا فده و دوش یم فیرعت هلاسم هلحرم نیا رد
 هب صخاش نیدنچ اب میمصت هلاسم نتسکش دنمزاین ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .دوش یم میسرت میمصت هدنهد
 :تسا هدش لیکشت حطس راهچ زا هک دوش یم هدافتسا میمصت تخرد زا روظنم نیدب .تسا حوطس زا یبتارم هلسلس
 رب یریگ میمصت هک دنراد رارق یلک یاهرایعم مود حطس رد .دشاب یم یریگ میمصت زا یلک فده لماش لوا حطس
 راتخاس هدنهد ناشن ریز لکش .دنوش یم حرطم میمصت یاه هنیزگ زین حطس نیرخآ رد .دریگ یم تروص اه نآ ساسا

 .دشاب یم تشر یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور یگتفای هعسوت لیلحت یدنب تیولوا یبتارم هلسلس

 
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم تشر ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور یگتفای هعسوت یبایزرا یاه صخاش یدنب تیولوا یبتارم هلسلس تخاس -1 لکش
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 یجوز یاه هسیاقم
 هب تبسن ار اه نآ زایتما و هداد ماجنا یریگمیمصت یاهرایعمریز و اهرایعم نیب ار ییاه هسیاقم ناگربخ هلحرم نیا رد
 هب تبسن لماع ای هنیزگ کی تیحجرا .دوش یم ماجنا یتیمک هن لودج ساسا رب اه هسیاقم نیا .دننک یم نییعت رگیدکی

 ای لماع کی یارب کی تیحجرا و یرگید هب تبسن لماع کی ندوب سوکعم لصا اذل ،تسا کی اب یواسم شدوخ
 تیصاخ ود نیا .دنتسه AHP دنیآرف رد ییود هب ود یاهسیاقم سیرتام یلصا تیصاخ ود ،شدوخ هب تبسن هنیزگ

n) هب اهنت هدنریگ میمصت ،هنیزگ ای رایعم n هسیاقم یارب هک دوش یم ثعاب 1)
2

n  .دهد خساپ لاؤس −
 اه صخاش ییودود هسیاقم یتیمک هن -1 لودج

 زایتما     فیرعت         حیضوت                         

 Equally preferred  1  یواسم تیمها .دنراد یواسم تیمها صخاش ود ،فده ققحت رد

 Moderately preferred  3  رتشیب یکدنا تیمها .تسا j زا رتشیب یکدنا i تیمها ،فده ققحت یارب هک دهد یم ناشن هبرجت

 Strongly preferred  5  رتشیب تیمها .تسا j زا رتشیب i تیمها ،فده ققحت یارب هک دهد یم ناشن هبرجت

 Very strongly preferred  7 رتشیب یلیخ تیمها .تسا j زا رتشیب یلیخ i تیمها ،فده ققحت یارب هک دهد یم ناشن هبرجت 

 Extremely preferred  9  قلطم تیمها .تسا هدیسر تابثا هب یعطق روط هب j هب تبسن i رتشیب یلیخ تیمها

 8 و Intermediate values 2، 4، 6  نیبانیب تاحیجرت .دراد دوجو هنایم تلاح هک یماگنه

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 باختنا یاه هنیزگ و اه صخاش یفرعم
 -یعامتجا) یلصا صخاش 2 لودج نیا رد .ددرگ یم مادقا بیترت هب باختنا یاه صخاش یفرعم هب ریز لودج رد
 طوبرم یاه صخاشریز و (ینامرد یتشادهب تامدخ ،یشزرو یگنهرف یشزومآ تامدخ ،ییانبریز تامدخ ،یداصتقا
 هزات ،ناخیسپ ،هشیوسپ ،هاگشتآ ،رانکراجیب) ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور .تسا هدش نایب اه صخاش نیا زا مادکره هب
 رب هک دشاب یم (هلحم شلاگ و ناشلاط شلک ،راسک ،هوکزارط ،رس فص ،راسفاد ،دجسم تشخ ،3 دابآ هزات ،0 دابآ
 .دندرگ یم یدنب تیولوا رظن دروم یاه صخاشریز و اه صخاش ساسا

 اه صخاش یاهدامن یفرعم -2 لودج
 صخاشریز صخاش فیدر

 لغاش تیعمج یداصتقا -یعامتجا 0

 داوساب تیعمج

 یتیعمج تبسن

 یزرواشک تادیلوت

 بآ ییانبریز تامدخ 3

 قرب

 زاگ

 هسردم یشزرو یگنهرف یشزومآ تامدخ 9

 یمومع هناخباتک

 یشزرو ناکم

 تشادهب ینامرد یتشادهب تامدخ 2

 نامرد

 یکشزپماد

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نایوگخساپ جیاتن یبتارم هلسلس لیلحت

 یلصا یاه صخاش یبسن تیحجرا یاه سیرتام -1
 یشزومآ تامدخ ،ییانبریز تامدخ ،یداصتقا -یعامتجا) یلک یاهرایعم یبسن تیمها هدنهد ناشن ریز لکش
 هدهاشم لکش نیا رد هک روطنامه .دشاب یم نایوگخساپ هاگدید زا (ینامرد یتشادهب تامدخ ،یشزرو یگنهرف
 هسیاقم یراگزاسان خرن .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (۲/1) نزو نیرتشیب یداصتقا -یعامتجا صخاش دوش یم
 میمصت سیرتام زین ریز لودج .تسا یجوز هسیاقم نیا لوبق لباق تقد هدنهد ناشن هک هدوب %1 اهرایعم نیا یجوز
 .(9 لودج) دهد یم ناشن ار

 یلصا یاه صخاش یبسن تیحجرا یاه سیرتام -9 لودج
 رایعم یداصتقا یعامتجا ییانبریز تامدخ یشزرو یگنهرف یشزومآ تامدخ ینامرد یتشادهب تامدخ

 یداصتقا یعامتجا 0 2 2 3

 ییانبریز تامدخ  0 9 3

 یشزرو یگنهرف یشزومآ تامدخ   0 99/1

 ینامرد یتشادهب تامدخ    0

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یلصا یاه صخاش یجوز هسیاقم یراگزاسان خرن -1 رادومن

0 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 119 

 ناتسهد یگتفای هعسوت لیلحت رد یسررب دروم صخاش 2 نیب زا تفرگ هجیتن ناوت یم - 0 رادومن هب هجوت اب
 کیره نزو هب ریز لودج رد دراد ناتسهد یگتفای هعسوت ثحب رد ار لوا هبتر یداصتقا و یعامتجا تامدخ ناخیسپ
 .تسا هدش هراشا ینزو لودج رد اه صخاش زا

 یسررب دروم یاه صخاش یدنب تیولوا و ینزو تاصخشم  -4 لودج
تر نزو صخاش

 هب

 9 ۹۹0/1 ینامرد و  یتشادهب

 2 3۹1/1 یگنهرف یشزومآ

 3 93/1 ییانب ریز تامدخ

 0 ۲/1 یداصتقا – یعامتجا

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اه صخاش یمامت ساسا رب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور ییاهن یدنب تیولوا
 هاگدید زا اه صخاشریز یمامت ساسا رب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور یبسن تیمها هدنهد ناشن ریز لکش
 دوخ هب ار (۹0/1) نزو نیرتشیب هاگشتآ یاتسور دوش یم هدهاشم لکش نیا رد هک روطنامه .دشاب یم نایوگخساپ
 یاه هبتر رد بیترت هب (0/1) نزو اب ناخیسپ و (990/1) رانکراجیب یاهاتسور و لوا هبتر و تسا هداد صاصتخا
 راسفاد یاهاتسور .دراد رارق مراهچ تیولوا رد 210/1 نزو اب زین دجسم تشخ یاتسور نینچمه .دنراد رارق یدعب
 هدوب %6 اهرایعم نیا یجوز هسیاقم یراگزاسان خرن .دنراد رارق یدنب تیولوا رخآ هبتر رد 121/1 نزو اب هوکزارط و
  .تسا یجوز هسیاقم نیا لوبق لباق تقد هدنهد ناشن هک

 هعلاطم دروم یاه صخاش لک ساسا رب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور یدنب هبتر -1 لودج
تر نزو اتسور مان

 هب

 10 0۲1/1 رس فص

 6 2۲1/1 ناشلاط شلک

 0 1۹0/1 هاگشتآ

 ۲ 2۲1/1 0دابآ هزات

 00 121/1 راسفاد

 30 121/1 هلحم شلاگ

 9 000/1 ناخیسپ

 2 210/1 دجسم تشخ

۲1 راسک 9/1 1 

 3 990/1 رانکراجیب

 2 2۲1/1 هشیوسپ

 90 121/1 هوکزارط

 ۹ 9۲1/1 3دابآ هزات

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 اه صخاشریز یمامت ساسا رب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور ییاهن یدنب تیولوا -2 رادومن

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 فده اب رضاح شهوژپ .دوش یم بوسحم روشک ره یلم هعسوت مهم و هیلوا یاه هیاپ زا یکی ییاتسور هعسوت
 هدافتسا اب تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد ییاتسور یاه هاگتنوکس رد ییاتسور هعسوت حطس شجنس
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 یسررب دروم صخاش 2 نیب زا  هک دهد یم ناشن شور نیا جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا یبتارم هلسلس لیلحت شور زا
 ناتسهد یگتفای هعسوت ثحب رد ار لوا هبتر یداصتقا و یعامتجا تامدخ ناخیسپ ناتسهد یگتفای هعسوت لیلحت رد
 صخاشریز .دیامن یم افیا ناتسهد هعسوت رد ار هبتر نیلوا یداوساب یداصتقا – یعامتجا صخاش ریز رد .دراد
 رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (116.1) نزو نیرتشیب بآ صخاش (زاگ ،قرب ،بآ) ییانبریز تامدخ
 صخاش هک دوش یم هدهاشم (یشزرو ناکم ،یمومع هناخباتک ،هسردم) یشزرو یگنهرف یشزومآ تامدخ صخاشریز
 ،تشادهب) ینامرد یتشادهب تامدخ صخاشریز رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (۹12.1) نزو نیرتشیب هسردم
 رد و .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (902/1) نزو نیرتشیب هسردم صخاش دوش یم هدهاشم (یکشزپماد ،نامرد
 زکرم ناونعب ار ییاهاتسور ناوتب هکنیا یارب اهاتسور یدنب تیولوا ای یدنب هبتر و تامدخ صخاش ریز ثحب

 نزو نیرتشیب هاگشتآ یاتسور لغاش تیعمج صخاش رد بیترت هب دومن باختنا ناتسهد حطس رد یهد تامدخ
 رد بیترت هب (100/1) رانکراجیب و (630/1) نزو اب ناخیسپ یاهاتسور و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (902/1)
 .دنراد رارق یدعب یاه هبتر

 رد و دومن نیودت ییاتسور هعسوت همانرب تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد یارب ناوتب هکنیا یارب
 ناتسهد یاهاتسور رد هک داد ناشن جیاتن ،دومن مادقا تفرگ رارق یسررب دروم هک ییاه صخاش مامت ساسا رب تیاهن
 رانکراجیب یاهاتسور و لوا هبتر و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار (۹0/1) نزو نیرتشیب هاگشتآ یاتسور ،ناخیسپ
 نزو اب زین دجسم تشخ یاتسور نینچمه .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد بیترت هب (0/1) نزو اب ناخیسپ و (990/1)
 رارق یدنب تیولوا رخآ هبتر رد 121/1 نزو اب هوکزارط و راسفاد یاهاتسور .دراد رارق مراهچ تیولوا رد 210/1
 حطس رد نزاوت و لداعت مدع راچد تشر ناتسرهش ییاتسور یاه هاگتنوکس هک تسا نآ زا یکاح رما نیا .دنراد
 دراد ترورض نیاربانب .تسا هجاوم یدج عناوم و اه شلاچ اب ناتسرهش نیا یاهاتسور هعسوت و هدوب یگتفای هعسوت
 ،تشر ناتسرهش یزکرم شخب ناخیسپ ناتسهد یاهاتسور هبناج همه هعسوت و تیعضو نیا زا تفر نورب یارب
 اب و دنهد رارق هجوتدروم ار اتسور تیروحم اب یراذگ تسایس و یزیر همانرب صخشم روط هب ،یلوتم یاه هاگتسد
 ،هعسوت نوگانوگ داعبا هب هجوت اب نآ هعبات یاهاتسور زا کی ره رد ددرگ یم داهنشیپ ،یلام عبانم تیدودحم هب هجوت
 ،ددرگ یم قطانم نیا هعسوت رد گرزب یشهج داجیا بجوم اه نآ رد یراذگ هیامرس هک هعسوت کرحم یاه هنیمز
 ،یراذگ هیامرس راد تیولوا یاه هنیمز ناونع هب یتاونس یاه هجدوب و یتآ یاه یزیر همانرب رد و هدش ییاسانش
 .دنریگ رارق هجوت دروم
  یعیبط طیحم یاهراکهار
 یاهرختسا شرورپ هعسوت یارب یحطس یاه بآ زا یرو هرهب تهج اهاتسور رد رختسا داجیا و یشک لاناک -
 .یهام

  .بآ نتفر رده زا یریگولج تهج بآ عبانم زا هنیهب هدافتسا تهج رد  کچوک یاهدس و دنب بآ داجیا -
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 ییاتسور طاقن یاه هلابز یروآ عمج تهج  رد اه یرایهد تراظن  و اه یرایهد طسوت اتسور دارفا نتفرگ راکب -
  .یتسیروت یاه تیلاعف هعسوت تهج طیحم ندرک زیمتو
 یگنهرف - یعامتجا طیحم یاهراکهار

  .نایئاتسور نیبرد یزرواشک تالوصحم تیمک و تیفیک ندرب الاب یارب یجیورت یشزومآ یاه سالک یرازگرب -

 تاقوا ندرک رپ یارب یشزومآ و یحیرفت یاه همانرب هئارا و هسردم و دجسم لثم یمومع یاه ناکم زا هدافتسا -
 .ناناوج تغارف

 .ناتسهد یاهاتسور یحطس بآ عبانم زا تظافح یارب یرایمه گنهرف جاور -

 یداصتقا طیحم یاهراکهار

 شرورپ یاه رختسا لثم یاهتیلاعف شرتسگو داجیا روظنم هب نایئاتسور هب راد تدم و هرهب یب یاه ماو هئارا -
   .یهام

   .یزرواشک یاه تیلاعف یاتسار رد یتامدخ لغاشم داجیا یارب اتسور رد یمومع یراذگ هیامرس -
 .نازرواشک یارب لوصحم لمح هنیزه شهاک و یزرواشک تالوصحم دیرخ رب یزکارم داجیا -

  یدبلاک –ییاضف طیحم یاهراکهار

 یاه همانرب رد یلحم یگدنز یاه تنس اب نآ قیفلت و یعیبط یاه هبذاج تیوقت و اتسور یتنس تفاب ظفح -
 .یرگشدرگ هعسوت

 .رباعم میرح هب هجوت موزل و اتسور رباعم یزاسزاب و حالصا -
 . همانرب یب یربراک تارییغت زا یریگولج روظنم هب اهاتسور رد زاس و تخاس یاه هدودحم نییعت -

  عبانم
 .ناریا ییاتسور هعسوت یاه صخاش دنور یبایزرا .(۹۹90) هیقر ،یملید یا هواک .رفظم ریما ،ینیما .الیل ،ییاقب
 ( لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یاه هاگتنوکس یعامتجا هعسوت حطس یبایزرا .(0190) ناطلس ،یمارهب .تاوآ ،یراکم .دیشر ،یناکوب

AHPاه تفایهر و اه شلاچ ؛تینما و یزرم یاهرهش یلم شیامه ،(درالم ناتسرهش دابآرتخا ییاتسور ةزوح :هعلاطم دروم هدودحم، 
 .1۲2-962 ص ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد

 هقطنم هعسوت .یلع ،نادرمشوخ یلیعامسا .هیقر ،یزورفا یربکا .مارهش ،یدرکهد یسیئر همجرت .(6013) .کیردرف ،تلاو و .هردنآ ،هرت
 .(یمومع یاه تسایس و یلیلحت یاهرازبا) اهاتسور رد یا

 .نارهت یدبلاک یزیر حرط رد یرایعم دنچ یبایشزرا .(3290) .زوریف ،قیفوت
 یزکرم شخب یاهاتسور یداصتقا – یعامتجا یگتفای هعسوت حطس شجنس .(9190) دارم ،یمیهاربا .رغصا یلع ،هداز کریم .رفعج ،یلکوت

  .903-۲93ص ،0 هرامش ،۲ هرود ،ییاتسور یاه شهوژپ ،تشدهوک ناتسرهش
  .نیون ملع تاراشتنا ،یا هیحان و یرهش یزیر همانرب رب دیکات اب ایفارغج رد لدم دربراک .(1190) فجنریم ،یوسوم .نسح ،این تکمح 
  .سموق تاراشتنا :نارهت ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب .(1190) .ر .م ،یناوضر
 .یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف دربراک .(3۹90) .رایدنفسا ،تسدربز
           .900-330 :(1۲) 29 ،یسانش طیحم هلجم،سراف ناتسا ناتسرهش یگتفای هعسوت لیلحت و یبایزرا .(1190) .م ،یربکا و .ع ،یدابآ یگنز
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190) رصان ،یسابع اقآ .یلع ،ییالوم انیس .یسوم ،مارب یدومحم .حلاص ،ودراس یخرهاش  قطانم یگتفای هعسوت حوطس یبایزرا .(2
9 ص ،2 هرامش ،3 دلج ،ییاتسور هعسوت یاهدربهار همانلصف ،گنرهوک ناتسرهش ییاتسور 11-9۹9. 

 یرهش – ییاتسور لباقتم تانایرج رب ییایفارغج یلیلحت .(1190) الیل ،یهانپ .اضردمحم ،ییاضر .یلع ،روکش .یلع ،ینیدلا سمش
 .12-110 ص ،30 هرامش ،یشهوژپ – یملع ،طیحم شیامآ ،ینوماریپ یاهاتسور و تشدورم :یدروم هعلاطم

 هعسوت هتشر ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .دمحاریوب ناتسرهش ییاتسور قطانم یگتفای هعسوت حوطس یزاس لدم .(0190) .ف ،یمیرک
  .۹20 ،جوسای هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،ییاتسور

  .تمس تاراشتنا ،نارهت ،یا هیحان یزیر همانرب ،9۹90 ، میرک ،ریلد هداز نسح
  .نیبشوخ تاراشتنا نارهت ( اه کینکت و اهیروئت1 یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ،1۹90 ، لیلخ ، یرتنالک
  .ییاتسور یاهشهوژپ همانلصف ، ناجنز ناتسا ییاتسور یحاون یرادروخرب حوطس لیلحت و نییعت ،3۹90 ، اضر دمحم ، یناوضر
 هرامش ، مھدزناپ  لاس ، یزاسرھش و یرامعم یشھوژپ  یملع هیرشن - (SOWT) تآوس یلیلحت کینکت یزاس بسانم ، 2۹90 ،راکلگ

 .یزاسرھش و یرامعم هدکشناد ، 2۹90 ناتسمز و زییاپ ، 02
 یزیر همانرب رتفد ، ییاتسور یاھاضف یعامتجا ، یداصتقا هعسوت یھدناماس حرط هیھت یامنھار ، ۲۹90 ، یزرواشک داهج ترازو

 .ییاتسور هعسوت
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