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 هدیکچ
 و لماوع .دنزیم مقر ار هعسوت لاح رد ناهج صوصخب ناهج یداصتقا هدنیآ و اهرهش هدنیآ ،اهرهش یداصتقا هاگیاج هزورما
 و یهاگآ .دنراد رهش ...و تعسو ،هزادنا ،یدبلاک یاهیگژیو نییعت ،رهش مرف و یریگلکش رد هدمع ریثات ،یداصتقا یاهریغتم
 و هیزجت و یروشک و یاهقطنم ،یرهش زا معا حطس ره رد اهیزیرهمانرب یارب ،رهش کی داصتقا راک زرط و نامتخاس زا عالطا
 داعبا رب نآ ریثات و راهباچ رهش یداصتقا هاگیاج لیلحت رضاح شهوژپ فده اتسار نیا رد .دراد ترورض نیمز زا هدافتسا لیلحت
 یاضف رب مکاح درکیور .دشاب یم یرهش یحاون رد (ینامرد و یتشادهب و ییاضف و یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف و یعامتجا) یرادیاپ
 دنچ یبیکرت و سیوید سیروم یاهلدم زا ،تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب .تسا یدربراک قیقحت عون و یمک و یفیک قیقحت
 هدمآ تسد هب یاه بیرض اب (راهچ و کی) یحاون ،داد ناشن سیوید سیروم لدم جیاتن .دش هدافتسا Fuzzy TOPSIS هرایعم
 هورگ رد و هداد صاصتخا دوخ هب ار یرتالاب یاه بیرض ،(هس و ود) یحاون و طسوتم یرادیاپ یحاون هورگ رد ،8/5 ات 0/5 نیب
 اب 3 هیحان ،راهباچ رهش رد هعلاطم دروم یاههیحان نیب رد ،داد ناشن یزاف سیسپات لدم جیاتن تیاهن رد .دناهتفرگ رارق دایز یرادیاپ
 یداصتقا هاگیاج زا ار ریثات نازیم نیرتالاب  ،76/5 تهابش صخاش و ،57/3 لآ هدیا دض لح زا هلصاف ،58/3 لآ هدیا لح زا هلصاف

  .تسا هداد صاصتخا دوخ هب راهباچ
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 همدقم

 و هداد رارق ریثات تحت تدش هب ار یناسنا یاههاگتنوکس ماظن ،یداصتقا و یعامتجا تالوحت ،یتعنص بالقنا زا سپ
 ار یرهش تیریدم ،ییاتسور همانربیب و دیدش ترجاهم زا رثاتم یاهزادنا ات و همانرب نودب و هتخیسگ ماجل ییاضف رد
 بیرض ،رهش رد تامدخ هئارا یاهیتساک .(15 :7195 ،یثراو) تسا هتخاس وربور لکشم اب یمومع تامدخ هیارا رد
 و نانیمطا مدع طیارش رد یگدنز .دوشیم نانیمطا مدع و میب یعون زورب ببس و هداد شهاک ار یرادروخرب
 یعامتجا قسن و مظن هحیتن رد و هداد جیورت عورشمان و ینوناقریغ یاههار زا ار نآ ققحت و یبلط هدایز ،تیمورحم
 ساسحا نیا مدرم بلغا هزورما .(00 :3195 ،ینیسح هاش و ییامنهر) دزیریم مه رد ار یعمج یگدنز یارب مزال
 دشر و تیعمج شیازفا اریز .دشابیم تیلاعف و یگدنز یارب بسانمان و بولطمان یرهش قطانم هک دنراد ار یمومع
 یدبلاک عیزوت هب ناوتیم هلمج نآ زا هک ،تسا هتشاد لابند هب ار ییوس راثآ هتشذگ یاهههد رد ینیشنرهش ناباتش
 هراشا ناوتیم یتامدخ زکارم دوبمک ،یگدنز یاهدرادناتسا تفا و رقف ،یاهیشاح تالحم داجیا ،اهرهش نوزومان
 ثادحا هب ،هعسوت لاح رد یاهروشک رثکا ،اهیتساک نیا ناربج یارب ،نیاربانب .(0 :9195 ،روصنم و یحلاص)دومن
 شیازفا روظنم هب بسانم طیارش ندرک مهارف ،قطانم نیا داجیا زا فده .دناهدرک تردابم دازآ هقطنم دنچ ای کی
 رد شیازفا ،یزرا دمآرد بسک ،لاغتشا داجیا ،یجراخ یاههیامرس بذج قیرط زا یتعنص یاهالاک رودص و دیلوت
 یداصتقا هافر ،دشر ،روشک لخاد اب یتعنص یاهدنویپ یرارقرب ،عیانص زاین دروم تاعطق و هیلوا داوم نیمات ،مسیروت
 هعسوت یقطانم نینچ فادها زا یکی نیا عقاو رد .(01 :3195 ،دومنهر) تسا یلم عفانم سپس و قطانم یدام و
 نیا .(Yeung et al, 2009: 226)تسا میقتسم روط هب یجراخ هیامرس بذج و ،(5195 ،نارماک) یلم یداصتقا
 یقلت یداصتقا هعسوت یارب یرازبا هکلب دنوشیم داجیا و یحارط ،یداصتقا دشر و یداصتقا فادها اب اهنت هن ،قطانم
 میقتسم یایازم یکی ،دنتسه مهم و یلصا یایازم عون ود یاراد قطانم نیا .تسا (Rohne, 2013: 27) دنوشیم
 عونت ،یروانف لاقتنا ،رتهدرتسگ یداصتقا تاحالصا یارب شیامآ و یزاسهنیمز ،اهتراهم یاقترا :لیبق زا یداصتقا

 یراذگهیامرس،یجراخ زرا دمآرد :دننام میقتسمریغ یایازم یرگید و یلخاد یاهتکرش یروهرهب دوبهب ،تارداص
 یلئاسم زا یکی نکیلو .(315 :1395 ،روپ مئاق و یفیطل) تارداص دشر و یتلود دمآرد ،ییاز لاغتشا ،یجراخ میقتسم
 ریخا یاهلاس رد هک یموهفم .دشابیم یرهش رادیاپ هعسوت هلئسم ،تخادرپ ناوتیم قطانم نیا داصتقا هلوقم رد هک
 ار ناسنا یگدنز یهیلوا یاهدرادناتسا حطس هک تسا راوتسا تقیقح نیا رب موهفم نیا .تسا هدش هعسوت تایبدا دراو
 یانبا همه هب قلعتم هک تسیز طیحم بیرخت و رییغت و یعیبط یهیلوا عبانم رد دح زا شیب فرصت و تلاخد نودب
 دیاب ار یقطنم دشر هب خساپ رد رادیاپ هعسوت موهفم شیادیپ عقاو رد .(15 :0195 ،یفیطل) دهد شیازفا ،تسا رشب
 و یناسنا هعسوت یاهدنیارف ریثات تحت هک تسناد هعسوت و تسیز طیحم یناهج لئاسم هب تبسن یاهزات یهاگآ
 :Nader et al, 2008) تسا هتفرگ رارق یسایس راتخاس تارییغت و تیعمج شیازفا ،یطیحم تسیز لئاسم ،یداصتقا

 هعسوت یاهنوناک ناونع هب اهرهش وس کی زا و ،دننکیم یگدنز اهرهش رد ناهج مدرم زا یمین زا شیب هزورما .(188
 ییاهناکم نیرتبسانم اهرهش رگید یوس زا .(Varol et al, 2011: 1)دنوریم رامش هب ییاضف و یداصتقا ،یعامتجا
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 .(Conelly, 2007: 259) دیآیم دیدپ اهنآ رد یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا تالکشم و لئاسم هک دنتسه
 ثحب عقاو رد .دتفایم قافتا اهرهش رد ًااتدمع نآ تبثم و یفنم زا معا یاهدروآ تسد و هعسوت یلصا رهاظم نیاربانب
 داجیا یلصا لماع ناونع هب اهرهش .دوب دهاوخ انعم یب ینیشنرهش و اهرهش هب هجوت نودب رادیاپ هعسوت و یرادیاپ زا
 دنتسه دحاو یموهفم ود ره یناهج یرادیاپ و یرهش یرادیاپ عقاو رد و دنوریم رامش هب ناهج رد یرادیاپان هدننک
 زا ناهج یاهروشک یمامت هزورما هک تسا یرما رادیاپ هعسوت عقاو رد .(0 :1195 ،ناراکمه و ریلد هداز نیسح)
 ارچ .دشابیم یداصتقا هعسوت ،رادیاپ هعسوت قیداصم نیرتمهم زا یکی .دنراد ار نآ هب یبایتسد رد یعس ناریا هلمج
 یداصتقا هعسوت هب هجوت نودب ... و یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا هلمج زا هعسوت بناوج ریاس هب یبایتسد هک
 راومه مهم رما نیا هب ندیسر یارب ار هار یداصتقا دنرب اب یاهرهش ور نیا زا .تسا هجیتن یب و ریذپان ناکما یرما
 ،تسا هدید دوخ هب همانرب زا جراخ یداصتقا و ییاضف هعسوت هتشذگ ههد دنچ لوط رد هک یقطانم زا یکی .دننکیم
-یم یفلتخم لماوع زا رثاتم راهباچ رهش داصتقا ،دشابیم ناتسچولب و ناتسیس ناتسا بونج رد راهباچ یردنب رهش
 دننام) یناوارف یایازم راهباچ یتعنص یراجت دازآ هقطنم ،دشابیم راهباچ یراجت دازآ ردنب :لماوع نیا هلمج زا ،دشاب
 (یا هیامرس و یناگرزاب و یکرمگ یایازم و اهتیفاعم زا یرایسب و هلاس 15 ییاراد و دمآرد رب تیفاعم زا یرادروخرب
 یسرتسد هار نیرتناسآ و نیرت کیدزن :دننام ،دراد زین یرگید یلک یاهتیزم ،هقطنم نیا اهنیا زا ادج .تسا هدش عضو
 یاه هار نیرتمهم زا یکی راهباچ ،للم نامزاس رظن رب انب) ناتسناغفا و هنایم یایسآ یاهروشک یارب دازآ یاهبآ هب
 و هیلخت یاه هنیزه هک ردام نیمزرس و یکشخ هب لاصتا ،(تسا رودیرک نیا هار نیرت یبونج و برغ-قرش رودیرک
 شیاجنگ اب یتشهب دیهش هلکسا و یرتنالک دیهش هلکسا ود زا یرادروخرب ،درادن شیک و مشق دننام هب ار یریگراب

 ایازم و تالیهست عاونا دوجو ،یتالصاوم یاه هداج و کرانک یللملا نیب هاگدورف هب یسرتسد ،نت رازه 67 ًاادودح
 رگید لماع .دراد راهباچ رهش صاخ یداصتقا هاگیاج زا ناشن یگمه هک ...و یناگرزاب و یراذگ هیامرس یارب
 یرگشدرگ یالاب یاهلیسناتپ هب هجوت اب راهباچ رهش عقاو رد ،دشابیم یرگشدرگ ،راهباچ رهش داصتقا رد راذگریثات
 دوجو زا یشان تغارف تاوقا نارذگ و یحیرفت تیعقوم ،یعامتجا و یگنهرف یاههبذاج دوجو و ،(یناسنا و یعیبط)
 هجیتن رد و یلحمریغ و یلحم نارگشدرگ بذج ببس ،رهش لحاوس و هلکسا رد دوجوم یحیرفت تاسیسات و ایرد
 هب ار راهباچ ،دناوتیم یتسیروت یاهلیسناتپ هنیجنگ نیا هب هجوت و یزیرهمانرب هک .تسا هدش رهش هعسوت و قنور
 دناوتیم یرگشدرگ هک یروط هب ،دنک لیدبت روشک و ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یتسیروت یاهبطق زا یکی ناونع
 یرادربهرهب نینچمه .دیامن لمع راهباچ رهش رد ییاز لاغتشا عونتم داعبا ءاقترا تهج یساسا یراکهار ناونع هب
 طابترا ،تالیش و یزرواشک شخب رد یروآون و دیلوت تهج راهباچ رهش دوجوم یاهتیفرظ و تاناکما زا هنیهب

 هلمج زا یگمه ،هریغ و نداعم و ینامتخاس حلاصم هب یسرتسد ،ایرد و نیمز ،اوه قیرط زا لقن و لمح یهجو دنچ
 زا یرایسب هکنیا رب دیکات اب و هقطنم صاخ طیارش هجوت اب نیاربانب ،دنشابیم راهباچ رهش داصتقا رد راذگریثات لماوع
 دیکات اب اذل ،دننک یم دای رادیاپ هعسوت یلصا نکر ناونع هب یداصتقا هعسوت زا هعسوت ناراذگ تسایس و نازیر همانرب
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 رادیاپ هعسوت تیاهن رد و ،راهباچ رهش رادیاپ هعسوت ،ناوت یم یلوصا یزیر همانرب اب و هقطنم یداصتقا یاهلیسناتپ
 .میشاب دهاش ار یاهقطنم
 ،یداصتقا ،یگنهرف و یعامتجا) یرادیاپ داعبا هعسوت رب راهباچ یداصتقا هاگیاج شهوژپ نیا رد یساسا یهلأسم
 شهاک ای و شیازفا ،لداعت ،دشر دنور زا یهاگآ اب .دشابیم یرهش یحاون رد (ینامرد و یتشادهب و ییاضف و یدبلاک
 رد نانآ یامنهار هک دنبایب ییاهرایعم تسناوت دنهاوخ رتهب یرهش نازیرهمانرب و ناحارط ،یداصتقا یاهتیلاعف رد
 داعبا رب نآ یراذگریثات و داصتقا لصا نداد رارق انبم اب شهوژپ نیا .دشاب هعسوت فلتخم داعبا رد یرادیاپ نییعت
 .دشابیم راهباچ رد یرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج تدم دنلب یزیرهمانرب کی داجیا یپ رد یرهش رادیاپ
 هب طبترم یاهنوگ هب هک تسا یتانایرج و لئاسم رد قیقحت هب طوبرم تایلمع دوبهب ،قیقحت شور باختنا زا فده
-عمج صاخ شور تراهم زا روظنم و ییایفارغج شهوژپ یلک بوچراهچ ،قیقحت شور زا روظنم .دشابیم قیقحت
-یگژیو و تایصوصخ هب هجوت اب .دشاب یم یدربراک عون زا شهوژپ نیا رد قیقحت .تسا اه هداد شزادرپ و یروآ
 نیا .تسا هدش هدافتسا تسا حرطم یناسنا مولع تاعلاطم رد هک یلوادتم یاهشور زا ،هعلاطم دروم عوضوم یاه
 رد اههداد یروآدرگ شور .دشاب یم "یلیلحت-یفیصوت" راک شور رظن زا و یدربراک-یداینب فده ظاحل زا قیقحت
 رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .تسا (همانشسرپ) ینادیم و یدانسا ،یاهناخباتک تاعلاطم رب ینتبم رضاح شهوژپ

 .تسا هدش هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح نییعت یارب شهوژپ نیا رد.دشابیم راهباچ رهش نادنورهش لماش
 (019) نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک (رفن 397065) 1395 لاس یرامشرس رد راهباچ رهش تیعمج هب هجوت اب اذل
 دنچ یبیکرت و سیوید سیروم یاهلدم زا ،تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب .دش نییعت هنومن هعماج ناونع هب رفن
 .دش هدافتسا Fuzzy TOPSIS هرایعم
  یرظن ینابم
 یدادعت هب لیذ رد هک تسا هتفرگ تروص روشک جراخ و لخاد رد یدایز تاعااطم شهوژپ دروم هعوضوم باب رد
 هعسوت رب رهش میرح شرتسگ تارثا یسررب هب یشهوژپ رد ،(3395) ناراکمه و یوناث .دش دهاوخ هراشا اهنآ زا
 دوخ یاههفلوم رب رهش میرح شرتسگ هک داد ناشن قیقحت نیا زا لصاح یاههتفای .دناهتخادرپ ،رهشهب یرهش داصتقا
 یتسیروت یاهزادنامشچ ظفح ،یزرواشک یاهنیمز یدوبان ،میرح شرتسگ ندوب یلوصا،یرهش نیمز داصتقا زا معا
 یسررب هب یشهوژپ رد ،(3395) ناراکمه و یمیهاربا .تسا هتشاذگ یتبثم ریثات یرهش داصتقا هعسوت هب لک رد و
 یرگشدرگ یتخاسریز طیارش داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ،هواپ رهش یرهش داصتقا رد نآ هاگیاج و مسیروتوکا

 تامدخ هئارا اب دیاب و ددرگ یهتنم هواپ ناتسرهش یرگشدرگ هعسوت هب دناوتیمن رضاح لاح رد هواپ ناتسرهش
 و تسا هدوبن بوخ یرگشدرگ هعسوت زا لصاح یداصتقا طیارش و دیشیدنا یرگشدرگ هعسوت هب رتشیب ییانبریز
 هقطنم یداصتقا هعسوت هب یرگشدرگ هعسوت لبق زا ناوتب ات ددرگ داجیا یساسا یاهیزیرهمانرب هنیمز نیا رد دیاب
 یگدنز رد یزرم داصتقا یاهدمایپ ییامنزاب یفیک یسررب هب یشهوژپ رد ،(7395) ناراکمه و شردمحا .دش لئان
 یواسم مهس لاغتشا ظاحل زا یزرم قطانم رد یداصتقا یاه تسایس داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ناتسدرک نانیشنزرم



 394 ...یرهش قطانم یداصتقا هاگیاج

 یشهوژپ رد ،(1395) ینامحر و ینایداه .دنا هدرب مهس نآ زا تردق و ذوفن یاراد دارفا رتشیب و تسا هدادن همه هب
 داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ راهباچ رهش یکیزیف و یداصتقا داعبا رب راهباچ یتعنص یراجت دازآ هقطنم تارثا لیلحت هب
 زا دعب و لبق رد راهباچ رهش یداصتقا و یکیزیف تیعضو هب تبسن ترکیل فیط ساسارب راهباچ نادنورهش هاگدید
 یرهش تامدخ ،1/9 هب 1/0 زا یکیزیف شرتسگ نازیم نیگنایم هک دشابیم نیا رگنایب یتعنص یراجت دازآ هقطنم داجیا
 هب یشهوژپ رد ،(5395) یرکش و یتزع .تسا هتشاد شیازفا ،0/9 هب 3/5 زا دمآرد و لاغتشا و 56/9 هب 16/0 زا
 داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ راوجمه یاه رهش هعسوت رد نآ شقن و بونج  لامش تیزنارت رد راهباچ هاگیاج یسررب
 هبراک یایوج تیعمج ترجاهم و بذج ببس ییاز لاغتشا نمض راهباچ یداصتقا دازآ هقطنم شرتسگ و هعسوت اب
 و یردنب رهش کی یاه هبذاج هارمه هب یعیبط دعاسم تاناکما زا یریگ هرهب اب و،هدش تیعمج شیازفا و هقطنم
 و هعسوت ببس و هدومن بذج رهش نیا هب ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ زا یریثک عمج هنایلاسدناوت یم یراجت
 یارجا یارب یتخانش شور بوچراچ یسررب هب یشهوژپ رد ،(6060) بایاگ ینراف و اوسول .دوش هقطنم تفرشیپ
 تاعلاطم لیلحت و هیزجت و تایبدا یسررب زا سپ شهوژپ نیا رد .دناهتخادرپ یرهش یاهمتسیس رد روحم داصتقا
 هب نیمزرس ره نآ رد هک دوش یم هئارا یاهلحرم راهچ شور کی ،یرهش رودم داصتقا یارجا دروم رد صاخ یدروم
 تامادقا .دنکیم باخنا ار نآ دوخ داصتقا یارب لیسناتپ نیرتشیب هب هجوت اب لمع راکتبا باختنا و ییاسانش روظنم
 رد ،(9560) گناو نیج .دوشیم هصالخ هار هشقن کی رد تیاهن رد هدش باختنا یاهحرط یارجا یارب مزال
 داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ ینیچ یرادرهش یدروم هنومن ؛یداصتقا هژیو قطانم یداصتقا ریثأت یسررب هب یشهوژپ
 داجیا بسانم یاه هنیزگ زا یکی ناونع هب دناوت یم ،دوخ یبسن یاه تیزم و اه لیسناتپ هب هجوت اب ناتسدرک ناتسا
 هب کمک و یناهج تراجت هصرع رد روشک زیمآ تیقفوم روضح روظنم هب ار یرثوم و هظحالم لباق شقن ،یراجت دازآ قطانم
 کی :یداصتقا هژیو قطانم یارب یزیرهمانرب یسررب هب یشهوژپ رد ،(5560) واه بیاو و سادود .دیامن افیا روشک هعسوت

 فادها رگید اب هارمه یتعنص هعسوت قیرط زا لاغتشا داجیا لوئسم قطانم نیا داد ناشن جیاتن .دناهتخادرپ یاهقطنم زادنا مشچ
 .دناهتخادرپ هریغ و ییانبریز هعسوت ،یداصتقا دشر هب ندیشخب تعرس ،نکسم تالکشم لح ،یبناج عیانص یایحا
 رب ینتبم داصتقا زا یراتخاس رییغت زا تسترابع یناهج کناب یاهدرادناتسا ساسا رب و یناهج هژورپ ناونع هب هعسوت
 لماکت و یدام دشر هب ندیسر یارب تیلاعف ماجنا لماش هک رشب تیعقوم تفرشیپ رد یجیردت دنیآرف و ،(9195 ،یرکاش)دیلوت
 ،هعسوت موهفم نیرتهب و تساه یرباربان فذح ،هعسوت یلصا فده .(Riddell, 2004: 29)دشابیم نامز لوط رد یعامتجا
 دتمم و عیرس دشر ،یداصتقا دشر موادت موهفم هعسوت .(115 :1195 ،ینیسح و ولخرق)دشابیم یعامتجا تلادع اب هارمه دشر
  .(1 :6395 ،ناراکمه و یرایز)تسا هعماج تفرشیپ اب ماگمه ،یعقاو هنارس
 یوحن  هب تسا ردانب سیسأت ،دنا هدرک باختنا دوخ یداصتقا هعسوت و دشر تهج رد اهروشک رثؤم یاهرازبا زا یکی هزورما
 یداصتقا دشر خرن هب یبایتسد و ردانب هعسوت نیب یمیقتسم یگتسبمه ،اهروشک یعامتجا و یداصتقا هعسوت دنیآرف رد ،هک
 لقن و لمح یلصا یاه هقلح زا یکی و یا هقطنم و یلم داصتقا هعسوت دنیآرف رد عیرست لماوع هلمج زا ردانب .دراد دوجو رتالاب
 ،یرفعج)دنیآ یم رامش هب اهروشک یارب یدربهار یلماع ناونع  هب ناهج رسارس رد و دنتسه الاک جورخ و دورو یدابم و ییایرد
1395: 1). 
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 هجوتدروم روشک یداصتقا هاگیاج ءاقترا و لاغتشا داجیا ،تارداص هعسوت یارب یلماع ناونع  هب ردانب داجیا زین ام روشک رد
 ناتسیس ناتسا یقرش بونج زا هک دراد دوجو روشک رد یلصا ردنب 95 رضاح لاحرد ،اتسار نیارد .تسا هدوب ناراذگ تسایس
  .تسا هتفرگ رارق دنه سونایقا و نامع یایرد هنارک رد ناتسچولب و
 جیلخ لخاس رد و روشک قرش بونج رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ،راهباچ ناتسرهش یرادا زکرم راهباچ یردنب رهش
 یاهتیلاعف هچ رگا ،هدوب تراجت و یدایص و دیص یاهتیلاعف رب ینتبم هیحان نیا داصتقا ساسا .تسا هدش عقاو راهباچ
 زا دعب .تسا هدوبن هجوت دروم نادنچ راهباچ ،یلیمحت گنج زا لبق ات اما ،تسا هدوب رادوخرب یدایز هقباس زا هیحان رد یراجت

 لثم تسا هدش ارجا یدایز یاهحرط نآ رد و هتفرگ رارق هجوت دروم راهباچ ،روشک یبرغ ردانب ندش نماان لیلد هب و گنج
 شیازفا و اهیراذگهیامرس یخرب بذج بجوم دازآ هقطنم تیلاعف .دشابیم رگید یاهحرط زین و یراجت ،یدایص ردانب

 تفرگ بقل روشک قرش بونج قنور یناشیپ هب هقطنم نیا عقاو رد .(10 :9195 ،هتخارفا) تسا هدش راهباچ رهش تیعمج
 ،یعامتجا ،یداصتقا) داعبا رد راهباچ رهش رادیاپ هعسوت رب رورم هب راهباچ رهش داصتقا دنرب .(10 :1395 ،ینامحر و ینایداه)
 ریخا ههد هس لوط رد یداصتقا کرحت فده اب راهباچ یراجت هقطنم ییوس زا .تسا هتشاد یدایز تاریثات (یطیحم تسیز
 تسا هدش بجوم ار شهوژپ ماجنا ترورض هچنآ نیاربانب ،دنک ناربج یرایسب دودح ات ار هقطنم یگتفای هعسوت ءالخ دناوتیم
 هک ههد هس زا شیب مغر یلع عقاو رد ،تسا یرهش رادیاپ یاهصخاش هعسوت رد راهباچ رهش یداصتقا  شقن یسررب شجنس
 یرهش رادیاپ یاهصخاش هعسوت رد دناوتیم ...و دمآرد ،لاغتشا یاههزوح رد هژیو هب هقطنم داصتقا هنیمز رد ییانشآ زا
  .دشاب زاسراک

 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
 هدش عقاو یلامش یانهپ هقیقد 75 و هجرد 10 و یرواخ یازارد هقیقد 79 و هجرد 60 رد ییایفارغج رظن زا راهباچ
 نامع یایرد هب بونج زا ،ناتسکاپ هب رواخ یوس زا ،رهش کین و رهشناریا یاه ناتسرهش هب لامش زا رهش نیا .تسا
 یزکرم شخب ود زا تسا راهباچردنب نآ زکرم هک راهباچ ناتسرهش .ددرگ یم دودحم کساج ناتسرهش هب رتخاب زا و
 کرانک رهش (روگن رهش) یرایتشد شخب زکرم و راهباچ ناتسرهش زکرم رب هوالع .تسا هدیدرگ لیکشت یرایتشد و
 قیرط زا ىنیمز هلصاف و رتمولیک 0115 نارهت ات راهباچ ىئاوه هلصاف .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا هقطنم نیا رد
 .دشاب ىم رتمولیک 507 ناتسا زکرم ات راهباچ ردنب هلصاف .تسا رتمولیک5035نامرک -رهشناریا هداج

 
 هقطنم و ناتسا یسایس تامیسقت رد هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم :(1)لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
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 هجرد 90  راهباچ ناتسرهش رد امد طسوتم و تسا  اکیرمآ یمایم ردنب ضرع مه ییایفارغج ضرع ظاحل زا ردنب نیا
 لاس نکسم و سوفن یرامشرس قبط .(7395 ،ناتسچولب و ناتسیس یرامآ همانلاس)تسا هجرد 19 نآ نیگنایم و
 .(1395 ،ناریا رامآ زکرم)تسا هدوب (رفن 397065) یرامشرس نیرخآ قبط راهباچ رهش تیعمج ،1395
 هژیو هب اهدام راگزور رد ناریا یقرش بونج یلحاس هیحان و نارکم .دراد رارق ناتسچولب نارکم هیحان رد راهباچ
 مان هب و هدوب تلود نآ قرش یاه ناتسا یاهیپارتاس زا یکی ( م.ق 611_111) وگیووتشا ای و کایتسا تنطلس
 نارکم نیمزرس (919 و 609 ص دام خیرات. فونوکاید م .ا)تسا هدش دای نا زا ییایسآ نایشج و نایناکیراپ نیمزرس
 ینیشن رهش هقباس زا اما .تسا هدوب هلسلس نیا مهدراهچ یپارتاس زج یشنماخه نارود رد راهباچ ناتسرهش هلمج زا

 هب یدودح ات ناوت یم یخیرات قیقد شهوژپ و هعلاطم اب تسین تسد رد یقیقد عالطا راهباچ رهش شیادیپ هوحن و
 رابتعا و مان سیت یخیرات ردنب ندش هکورتم زا سپ یردنب رهش نیا ،دوجوم دهاوش ساسارب . تفای تسد نامز نیا
 و دوب هجوت دروم یردنب بسانم طیارش و کیژتارتسا صاخ تیعقوم نتشاد لیلد هب زاب رید زا راهباچ . تسا هتفرگ
 نیا دوش زاب مهم یردنب رهش نیا هب یرامعتسا یاه تردق و ناگناگیب یاپ هک دیدرگ ثعاب نا تایصوصخ نیا
 راهباچ یعامتجا یگنهرف تالماعت زا یرایسب ندز مه رب ثعاب ناگناگیب یوس زا یرامعتسا تامادقا رب هوالع هلئسم
 هقطنم شیادیپ داد خر ناتسا و  راهباچ تراجت و داصتقا هزوح رد هتشذگ یاه هرود رد هک میظع یلوحت تسا هدش
 .(7395 ،راهباچ رهش عماج حرط)دشاب یم ناتسا هعسوت روحم ناونع هب راهباچ یتعنص یراجت دازآ
 راتکه 08751 اب 5 هیحان راهباچ رهش هناگراهچ یحاون نیب رد .تسا هدش لیکشت هلحم 19 و هیحان 1 زا راهباچ رهش
 .(7395 ،راهباچ رهش عماج حرط)دوشیم بوسحم رهش هیحان نیرتگرزب رفن 55179 تیعمج و

 راهباچ یحاون رد تیعمج مکارت تبسن .1 لودج

 یتیعمج مکارت تیعمج (راتکه) تحاسم یحاون
51 5 هیحان 087 55179 70 
 71 61160 38760 0 هیحان
59 18119 9 هیحان 579 11 
 70 77975 18671 1 هیحان

 7395 ،راهباچ رهش عماج حرط :عبنم

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  راهباچ رهش تالحم و یحاون :(2) لکش
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 اههتفای

 اب راهباچ رهش یحاون (ینامرد و یتشادهب و ییاضف و یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف و یعامتجا) یرادیاپ یسررب

 سیوید سیروم لدم زا هدافتسا اب راهباچ یداصتقا هاگیاج تیروحم
 شقن هب هجوت اب راهباچ رهش یحاون یرادیاپان و یرادیاپ هنماد سیروم لدم زا هدافتسا اب شهوژپ زا تمسق نیا رد
 لدم رد هک روطنامه .تفرگ رارق هبساحم و شجنس دروم داعبا یمامت رد اههیوگ هیلک رظن زا یداصتقا هاگیاج
 تیبولطم ،بولطم حطس هس هب یسررب دروم یحاون ،مود سیرتام لیلحت یارب ،تسا هدش نایب سیوید سیروم
  .دناهدش یدنب هقبط ،بولطمان ،طسوتم

 یئاضف-یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا دعب رد موس سیرتام و مود سیرتام رد اههیوگ نیگنایم .2 لودج
 موس سیرتام نیگنایم

 (یرادیاپان)

 مود سیرتام نیگنایم
 (یرادیاپ)

 رادیاپ هعسوت دعب هیوگ

  (یراکیب شهاک و لاغتشا شیازفا) یداصتقا یاههیاپ تیوقت 51/6 01/6
 
 

 یداصتقا

 رهش رد رقف شهاک 71/6 91/6

 یتامدخ یاهتیلاعف دشر 51/6 11/6

 رهش حطس رد لاعف تیعمج شیازفا 17/6 01/6

 رهش رد نیمز و نکسم تمیق شیازفا 51/6 91/6

 نادنورهش دمآرد تینما 11/6 51/6

 یصوصخ یراذگهیامرس بذج 01/6 11/6

 راهباچ رد تلود یراذگ هیامرس 91/6 11/6

 راهباچ رد یضارا یربراک رییغت 91/6 01/6

 راهباچ رد یماد تادیلوت شیازفا 01/6 01/6

 یزرواشک تالوصحم تشک ریز حطس شیازفا 51/6 11/6

 راهباچ رد تعنص شیازفا 11/6 51/6
 راهباچ رد تعنص شیازفا 11/6 51/6

  رهش حطس رد هداوناخ تابث و تمالس 51/6 14/1
 
 
 
 
 

 یعامتجا

 رهش حطس رد یعامتجا تیامح 01/6 24/1

 رهش حطس رد یعامتجا دامتعا 91/6 44/1

 رهش حطس رد یعامتجا تکراشم 11/6 54/1

 رهش حطس رد ماجسنا و یگتسبمه 11/6 14/1

 رهش حطس رد ینید و یبهذم ییارگاو سهاک 51/6 44/1

 رهش حطس رد یداژن یموق ییارگمه شیازفا 11/6 14/1

 رهش حطس رد یتیسنج تلادع نازیم 91/6 14/1

 رهش حطس رد یداوساب نازیم 11/6 44/1

 رهش حطس رد یعامتجا مظن شرتسگ 01/6 84/1

 رهش حطس رد یعامتجا یاهبیسآ زا یریگشیپ 11/6 14/1

 رهش حطس رد یمومع و یدرف تینما نازیم 11/6 01/6

  ییاضف تلادع 31/6 91/6
 
 
 
 

 یئاضف-یدبلاک

 یرهش تازیهجت و اهتخاسریز بسانم یبایناکم 11/6 11/6

 یشزومآ زکارم هب یسرتسد نازیم 51/6 11/6

 (..و یدبلاک یگدوسرف ،ینیشنهیشاح شهاک) یدبلاک رادیاپ هعسوت 01/6 11/6

 بسانم لقن و لمح هب یسرتسد 91/6 01/6

 اهزاس و تخاس رد حلاصم تیفیک دشر 11/6 94/1

 زبس  و یمومع یاهاضف هب یسرتسد شیازفا 11/6 /44

 (یعرف و یلصا رباعم) هار تیفیک شیازفا 91/6 14/1

 یرهش یاهاضف یرصب تیفیک دشر 61/6 44/1

 یرهش یاهاضف رد یگدنزرس و یباداش داجیا 91/6 54/1

 ینامرد و یتشادهب رهش حطس رد لاعف ینامرد و یتشادهب زکارم دادعت 01/6 24/1
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 رهش حطس رد ناتسرامیب دادعت شیازفا 51/6 94/1

 رهش حطس رد صصختم و یمومع کشزپ دادعت شیازفا 91/6 44/1

 رهش حطس رد لاعف یتشادهب یاههاگیاپ دادعت شیازفا 11/6 54/1

 رهش حطس رد یتشادهب یاههاگنامرد دادعت شیازفا 11/6 44/1

 رهش حطس رد سناژروا زکارم دادعت شیازفا 51/6 14/1

 رهش حطس رد یتشادهب تاسسوم یاهتخت دادعت شیازفا 61/6 44/1

 رهش حطس رد یکشزپ یاه هاگشیامزآ دادعت شیازفا 01/6 24/1

 رهش حطس رد هناخوراد دادعت شیازفا 91/6 14/1

 رهش حطس رد کشزپنادند دادعت شیازفا 01/6 14/1

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 راهباچ یحاون یداصتقا یرادیاپ تیعضو .9 لودج
 یرادیاپ تیعضو هعسوت بیرض یحاون هعسوت دعب

 طسوتم تیبولطم 50/6 کی هیحان یداصتقا
 بولطم 61/6 ود هیحان
 بولطم 07/6 هس هیحان
 طسوتم تیبولطم 10/6 راهچ هیحان

 طسوتم تیبولطم 10/6 کی هیحان یعامتجا
 بولطم 01/6 ود هیحان
 بولطم 91/6 هس هیحان
 طسوتم تیبولطم 90/6 راهچ هیحان

 طسوتم تیبولطم 10/6 کی هیحان یئاضف-یدبلاک
 بولطم 61/6 ود هیحان
 بولطم 37/6 هس هیحان
 طسوتم تیبولطم 90/6 راهچ هیحان

 طسوتم تیبولطم 50/6 کی هیحان ینامرد و یتشادهب
 بولطم 91/6 ود هیحان
 بولطم 11/6 هس هیحان
 طسوتم تیبولطم 10/6 راهچ هیحان
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 راهباچ یحاون یداصتقا یرادیاپ تیعضو .9 لکش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
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 و یتشادهب و یئاضف-یدبلاک ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا دعب رد سیوید سیروم جیاتن ،(9) لودج جیاتن قبط
 یحاون هورگ رد ،1/6 ات 1/6 نیب هدمآ تسد هب یاهبیرض اب (کی و راهچ) یحاون ،داد ناشن سیرتام رد ینامرد
 هورگ رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرتالاب یاهبیرض ،(هس و ود) یحاون و ،دناهتفرگ رارق طسوتم یرادیاپ
 راهباچ رهش رد رادیاپ هعسوت یاههیوگ یمامت یرادیاپ یایوگ ،(0) لودج جیاتن نینچمه .دناهتفرگ رارق دایز یرادیاپ
 .دشابیم راهباچ یداصتقا هاگیاج تیروحم اب
 هدافتسا اب رادیاپ هعسوت داعبا رد راهباچ یداصتقا هاگیاج زا یریذپریثات رب دیکات اب راهباچ رهش یحاون یدنبهبتر

 Fuzzy TOPSIS لدم
 تالاوئس .دوش هتخادرپ یزاف سیسپات لدم هدافتسا اب یلک تروص هب راهباچ رهش یحاون یدنبهبتر هب شخب نیا رد
-ریغتم ساسا رب اهخساپ لیذ لوادج رد و دش هدیسرپ هیحان راهچ رد شهوژپ عوضوم هطیح رد صصختم دنچ زا
 .تسا هدش هدروآ اههیحان یبایزرا یارب ینابز یاه

 رایعم راهچ هب هجوت اب نیصصختم طسوت اههنیزگ یدنبهبتر .4 لودج
 X1 X2 X3 X4 

 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 هنیزگ

 MG MG MG MG MG VG G G G G G G 5 هیحان

 G G G VG VG VG VG VG VG G VG VG 0 هیحان

 VG VG G VG G G G VG VG VG VG VG 9 هیحان

 G G G G G MG MG MG MG G G G 1 هیحان

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهرایعم نزو رادرب و میمصت سیرتام دادعا .5 لودج
X4 X3 X2 X1  

 نزو (7/6و1/6و1/6و3/6) (1/6و3/6و5و5) (7/6و71/6و93/6و5) (7/6و1/6و1/6و3/6)
 A1 (1و0و7و1) (1و7و1و65) (7و1و1و3) (7و1و1و3)

 A2 (7و1و1و3) (1و3و65و65) (1و3و65و65) (7و70/1و99/3و65)

 A3 (7و7/1و9/3و65) (7و99/1و70/1و65) (7و70/1و99/3و65) (1و3و65و65)

 A4 (7و1و1و3) (1و99/7و07/7و3) (1و70/0و99/7و3) (7و1و1و3)

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 سیرتام ندرک سایقم یب .1لودج
X4 X3 X2 X1  

 A1 (1/6و0/6و7/6و1/6) (7/6و1/6و1/6و5) (7/6و1/6و1/6و3/6) (7/1و8/1و8/1و3/1)

 A2 (7/6و1/6و1/6و3/6) (1/6و3/6و5و5) (1/6و3/6و5و5) (7/1و78/1و93/1و1)

 A3 (7/6و71/6و93/6و5) (7و91/6و71/6و5) (7و71/6و93/6و5) (8/1و3/1و1و1)

 A4 (7/6و1/6و1/6و3/6) (1/6و97/6و77/6و3/6) (1/6و70/6و97/6و3/6) (7/1و8/1و8/1و3/1)

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادرب نزو هدش سایقم یب یزاف میمصت سیرتام :(7) لودج
X4 X3 X2 X1  

 A1 (1/6و11/6و01/6و07/6) (1/6و90/6و51/6و5) (31/6و30/6و17/6و3/6) (31/6و10/6و10/6و51/6)

 A2 (31/6و10/6و10/6و51/6) (10/6و51/6و5و5) (01/6و17/6و93/6و5) (31/6و30/6و17/6و3/6)

 A3 (31/6و30/6و17/6و3/6) (01/6و17/6و71/6و71/6و5) (31/6و17/6و71/6و5) (01/6و07/6و1/6و3/6)

 A4 (31/6و10/6و10/6و51/6) (1/6و00/6و77/6و3/6) (19/6و11/6و10/6و3/6) (10/31/6و10/6و51/6)

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (Si _و *Si ) لآ هدیا دض و لآ هدیا لح زا هنیزگ ره هلصاف نییعت .8 لودج
 X1 X2 X3 X4 

d(A1,A*) 1/6 19/6 59/6 10/6 
d(A2,A*) 10/6 0/6 90/6 00/6 
d(A3,A*) 00/6 10/6 00/6 0/6 
d(A4,A*) 10/6 19/6 61/6 00/6 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رایعم ره یارب لآ هدیا دض لح و هنیزگ ره نیب هلصاف .3 لودج
 X1 X2 X3 X4 

d(A1,A-) 50/6 79/6 09/6 59/6 
d(A2,A-) 59/6 01/6 1/6 09/6 
d(A3,A-) 09/6 01/6 11/6 39/6 
d(A4,A-) 59/6 99/6 99/6 59/6 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنیزگ ره یارب تهابش صخاش و لآ هدیا دض و لآ هدیا لح زا هلصاف ریداقم.11 لودج
 A1 A2 A3 A4 

 13/5 11/0 61/0 06/0 لآ هدیا لح زا هلصاف
 93/5 91/0 37/0 73/5 لآ هدیا دض لح زا هلصاف

 51/6 00/6 70/6 91/6 تهابش صخاش

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   رادیاپ هعسوت داعبا رد راهباچ یداصتقا هاگیاج زا یریذپریثات رب دیکات اب راهباچ رهش یحاون ییاهن یدنبهبتر .4 لکش

 هک دومن نایب نینچ نیا ناوتیم عقاو رد .دشابیم  A2>A3>A1>A4تروص هب اههنیزگ یدنبهبتر قوف تابساحم هب هجوت اب
 لآ هدیا دض لح زا هلصاف ،61/0 لآ هدیا لح زا هلصاف اب 0 هیحان بیترت هب ،راهباچ رهش رد هعلاطم دروم یاههیحان نیب رد
 تهابش صخاش ،91/0  لآ هدیا دض لح زا هلصاف  ،11/0 لآ هدیا لح زا هلصاف اب هس هیحان  ،70/6 تهابش صخاش و 37/0
 اب مراهچ هیحان ،91/6 تهابش صخاش ،73/5 لآ هدیا دش لح زا هلصاف ،06/0 لآ هدیا لح زا هلصاف اب کی هیحان و ،00/6
 زا ار ریثات نازیم نیرتنییاپ و نیرتالاب ،51/6 تهابش صخاش و 93/5 لآ هدیا دض لح زا هلصاف ،13/5 لآ هدیا لح زا هلصاف

  .دناهداد صاصتخا دوخ هب رادیاپ هعسوت داعبا رد راهباچ یداصتقا هاگیاج

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگهجیتن
 و یرگشدرگ ،راهباچ یراجت دازآ ردنب :لماوع نیا هلمج زا ،دشابیم یفلتخم لماوع زا رثاتم راهباچ رهش داصتقا
 و یزرواشک شخب رد یروآون و دیلوت تهج راهباچ رهش دوجوم یاهتیفرظ و تاناکما زا هنیهب یرادربهرهب

 ،هریغ و نداعم و ینامتخاس حلاصم هب یسرتسد ،ایرد و نیمز ،اوه قیرط زا لقن و لمح یهجو دنچ طابترا ،تالیش
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 رب دیکات اب و هقطنم صاخ طیارش هجوت اب نیاربانب ،دنشابیم راهباچ رهش داصتقا رد راذگریثات لماوع هلمج زا یگمه
 دای رادیاپ هعسوت یلصا نکر ناونع هب یداصتقا هعسوت زا هعسوت ناراذگ تسایس و نازیر همانرب زا یرایسب هکنیا
 رد و ،راهباچ رهش رادیاپ هعسوت ،ناوت یم یلوصا یزیر همانرب اب و هقطنم یداصتقا یاهلیسناتپ دیکات اب اذل ،دننک یم
 نآ ریثات و یرهش قطانم یداصتقا هاگیاج ،رضاح شهوژپ یلصا فده .میشاب دهاش ار یاهقطنم رادیاپ هعسوت تیاهن
 ..دشابیم (راهباچ رهش هعلاطم دروم) یرادیاپ داعبا رب

 تیروحم اب رهش (ینامرد و یتشادهب و ییاضف و یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف و یعامتجا) یرادیاپ یسررب تهج
 سیروم جیاتن .دش هدیدرگ هدافتسا سیوید سیروم لدم زا راهباچ رهش یحاون زا کی ره رد راهباچ یداصتقا هاگیاج
 یحاون ،داد ناشن سیرتام رد ینامرد و یتشادهب و یئاضف-یدبلاک ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا دعب رد سیوید
 یحاون و ،دناهتفرگ رارق طسوتم یرادیاپ یحاون هورگ رد ،1/6 ات 1/6 نیب هدمآ تسد هب یاهبیرض اب (کی و راهچ)
 .دناهتفرگ رارق دایز یرادیاپ هورگ رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرتالاب یاهبیرض ،(هس و ود)

 لدم هدافتسا اب راهباچ رهش یحاون یدنبهبتر هب ،یزاف AHP لدم زا هدافتسا اب رادیاپ هعسوت داعبا یدنبهبتر زا سپ 
 اب 0 هیحان بیترت هب ،راهباچ رهش رد هعلاطم دروم یاههیحان نیب رد ،داد ناشن جیاتن ،دش هتخادرپ یزاف سیسپات
 لح زا هلصاف اب هس هیحان  ،70/6 تهابش صخاش و ،37/0 لآ هدیا دض لح زا هلصاف ،61/0 لآ هدیا لح زا هلصاف
 ،06/0 لآ هدیا لح زا هلصاف اب کی هیحان و ،00/6 تهابش صخاش ،91/0  لآ هدیا دض لح زا هلصاف  ،11/0 لآ هدیا
 لح زا هلصاف ،13/5 لآ هدیا لح زا هلصاف اب مراهچ هیحان ،91/6 تهابش صخاش ،73/5 لآ هدیا دش لح زا هلصاف

 دوخ هب راهباچ یداصتقا هاگیاج زا ار ریثات نازیم نیرتنییاپ و نیرتالاب ،51/6 تهابش صخاش و 93/5 لآ هدیا دض
  .دناهداد صاصتخا
 و یعامتجا ،یداصتقا) رادیاپ هعسوت داعبا یمامت رد راهباچ یداصتقا هاگیاج ،تفگ ناوتیم ییاهن یدنبعمج کی رد
 رد ار دوخ ریثات نیرتشیب هک یروط هب ،تسا هتشاد یبولطم تاریثات ،(ینامرد و یتشادهب ،یئاضف-یدبلاک ،یگنهرف
 رد و ینامرد و یتشادهب دعب رد ار دوخ ریثات نیرتمک و ،تسا هتشاد راهباچ رهش هس و ود یحاون رد و یداصتقا دعب
 اب قیقحت جیاتن هک دیدرگ صخشم هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .تسا هتشاد راهباچ رهش راهچ و کی یحاون
 یداصتقا یاهصخاش دوبهب رد یراجت دازآ هقطنم شقن ریثات تهج رد ،(1395 لاس رد نابراس یردیح) تاعلاطم
 رب یداصتقا هژیو هقطنم ریثات رد ،(1395 لاس رد روپمئاق و یفیطل) تاعلاطم اب شهوژپ جیاتن نینچمه .دراد یناوخمه
 شهوژپ جیاتن نینچمه .دراد تقباطم و یناوخمه تسا رثوم ییاتسور و یرهش  قطانم یعامتجا و یداصتقا  هعسوت
 رب نایاپ رد .دراد یناوخمه ،(1395 لاس رد ناراکمه و ناج نهآ) ،(0395 لاس رد ناراکمه و یمالس) تاعلاطم اب
 :دشابیم لیذ حرش هب هک ،تسا هدش داهنشیپ زین یدربراک یاهراکهار هدمآ تسد هب جیاتن ساسا

 و ود یحاون اب راهچ و کی یحاون نیب ییاضف یگتسسگ شهاک تهج راهباچ یداصتقا هاگیاج تیامح و تکراشم −
 و یئاضف-یدبلاک ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا) فلنخم داعبا رد رادیاپ هعسوت و رارقتسا اب  راهباچ یرهش هس
 ؛راهباچ رهش رد (ینامرد یتشادهب
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 هراومه ،یصوصخ و یتلود ناراذگهیامرس قیرط زا دیدج عیانص دورو و هعسوت ریسم رد رارقتسا اب راهباچ رهش −
 راهچ و کی یحاون زا یموب راک یورین ،دوشیم داهنشیپ اتسار نیا رد ،دبلطیم ار هدرکلیصحت و ناوج راک یورین

  .ددرگ نیمات  لاغتشا شیازفا و یراکیب شهاک تهج رد راهباچ رهش

 یاهتصرف داجیا هب کمک قیرط زا راهباچ رهش راهچ و کی یحاون رد نشور یاهدنیآ و تفرشیپ هزیگنا داجیا −
 ؛یرگشدرگ ،یداصتقا هژیو هقطنم هب هتسباو عیانص یهزوح رد راک و بسک دیدج

 ،اهناجرم تاعلاطم ،یلحاس یسانشنیمز و یژولوفروموئژ) یملع یرگشدرگ یاهناکم نیرتمهم زا راهباچ لحاوس −
 ،یخیرات ،یعیبط عونتم رظانم و راثآ دوجو .تسا هدش هتخانش هتشذگ زا شرادتقا و هوکش و هدوب (یصاوغ و تالیش
 داجیا و نارگشدرگ بذج یارب یبسانم یاهطیحم راهباچ ناتسرهش یلحاس قطانم رد یتسد عیانص و یبهذم ،یرنه
 یارب راهباچ ناتسرهش لحاوس هک دوشیم داهنشیپ اتسار نیا رد .تسا تیعمج یراذگراب و ییازدمآرد ،لاغتشا
 لاغتشا تهج بسانم یزیرهمانرب اب و ،دنریگ رارق یبایزرا دروم ینارقیاق و یلحاس یاهفرح یاهشزرو یرازگرب

 .ددرگ مهارف راهباچ رهش هناگراهچ یحاون یرادیاپ تهج یریسم راهباچ یموب نینکاس
-تیلباق و اهتیفرظ یسررب ،تسا مزال ،راهباچ یطیحم یاهناوت هب ندیشخب تیلعف و روحمایرد داصتقا هب هجوت اب −

 هک ددرگ ماجنا نارکم لحاوس یلغش یاهتصرف ییاسانش و دریگ تروص نیمزرس شیامآ تروص هب یاهیحان یاه
 هنیمز رد یصصخت یاههتیمک لیکشت بلاق رد و یصوصخ شخب و یهاگشناد زکارم زا هدافتسا اب دناوتیم رما نیا
  .دوش یریگیپ هقطنم هعسوت یاهتیلباق

 دوس هعسوت نیا زا هقطنم دوخ مدرم هک دشاب یوحن هب دیاب دوشیم تبحص راهباچ یداصتقا هاگیاج زا هک ینامز −
 هب ،دنشاب هتشاد یشقن دنناوتن اهنآ یلو دریگب تروص نالک یراذگهیامرس هک دنشابن نیا رظان و دهاش اهنت و دنربب
 یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا یاههزوح رد تیلاعف و روما دربشیپ و رادیاپ هعسوت رد یموب مدرم یساسا شقت یترابع
 .دوش گنررپ یتشادهب و

 نازیرهمانرب ،تسا مزال نیاربانب .دشابیم فلتخم یاهشخب رد رادیاپ هعسوت ،راهباچ دازآ هقطنم فادها نیرتمهم زا −
 راهباچ رهش رد ییانبریز و یرهش تامدخ هعسوت و رارقتسا رد و ،یمسرریغ یاههاگتنوکس یزاسدنمناوت رد هعسوت
 و یرادرهش اب یرتشیب ییوسمه یراجت دازآ هقطنم و دنهدب ماجنا ار یتامادقا ییانبریز و یهافر تامدخ اب بسانتم
  .دشاب هتشاد راهباچ رهش هعسوت اب طبترم یاهنامزاس

 دوبهب روظنم هب لیذ یاهراکهار ،راهباچ ردنب رد دوجوم یاه تصرف و توق ،فعض دراوم هب هجوت اب تیاهن رد
 .دوش یم داهنشیپ ردنب نیا رتعیرس هچ ره یداصتقا هعسوت و درکلمع
 رد نیچ قفوم هبرجت هب یهاگن :راهباچ ردنب هعسوت یارب یصوصخ شخب بذج هب تبسن مزال یاه قوشم هیارا ـ
 هدش ذاختا یزکرم تلود هلیسو هب ردانب رد روشک نیا یئارجا یاه تسایس هکنآ دوجو اب دهد یم ناشن ردانب تیریدم
 و یلصا شقن روشک نیا یصوصخ شخب لمع رد اما ،دننک یم تیعبت یزیر همانرب رب یکتم داصتقا یشم طخ زا و
 همادا رد اما ،تسا هدرک قطانم نیا ثادحا هب عورش ادتبا رد تلود عقاو رد .تسا هتشاد قطانم نیا هعسوت رد هدمع
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 قطانم نیا رتشیب رضاح لاحرد و تسا هتشادرب هعسوت و شرتسگ یارب ار یدعب یاه ماگ روشک نیا یصوصخ شخب
 یاه قوشم هئارا اب تلود دور یم راظتنا ،اتسار نیا رد .دنوش یم هرادا یتلود و یصوصخ لدم زا یبیکرت تروص هب

 .دنک مادقا ردنب نیا رتدوز هچ ره هعسوت یارب یصوصخ شخب بذج هب تبسن مزال
 کی تیقفوم یارب هک یدراوم نیرت مهم زا یکی :یراذگ هیامرس نایضاقتم یارب راهباچ ردنب یبسن یاه تیزم یفرعم ـ
 لماوع دیاب لوا ماگ رد روظنم نیا یارب .تسا یجراخ ناراذگ هیامرس بذج ،داد رارق هجوت دروم دیاب ردنب

 فرطرب نینچمه و مزال یاه تخاسریز یزاس مهارف رب هوالع ،ور  نیا زا .تخانش ار یجراخ یاه تکرش هدننک بذج
 یاه شخب رد یراذگ هیامرس یاه تصرف ییاسانش ،ردنب تاررقم و نیناوق اب طابترا رد اه ماهبا زا یخرب ندومن
 یجراخ ناراذگ  هیامرس هب اهنآ یفرعم و یجراخ یاهروشک اب یراکمه دنمزاین یاه هزوح نینچمه و یداصتقا فلتخم
 .دروآ رامش  هب یجراخ ناراذگ هیامرس بذج رد تیقفوم هنیمز رد یدیلک لماوع نیرت مهم زا ناوت یم ار
 هب اهنت ناوت یمن قفوم یراجت ردنب کی هعسوت یارب دیدرت  نودب :یجراخ نایرتشم بذج و یبایرازاب یارب شالت ـ
 یاه  تخاسریز نتشاد تروص رد یتح اریز .درک اکتا ردانب زیهجت یتح و ینارمع هعسوت ای و یراذگ هیامرس ماجنا
 یاه یراذگ  هیامرس لمعرد ،دشابن یراجت یاه نایرج بذج هب رداق ردنب تیریدم رگا ،زور یاه یروآ نف و یفاک
 ناکما یسررب و یزکرم یایسآ یاهروشک فرصم یاهرازاب ییاسانش ،اتسار نیا رد .دنام دهاوخ رمث یب هدش ماجنا
 شیامن یارب تقوم ای یمئاد یاه هاگشیامن داجیا نینچمه و راهباچ ردنب قیرط زا اهروشک نیا هب الاک تیزنارت
 .دوش یم هیصوت نآ یبایرازاب و تالوصحم
 دش هراشا شرازگ نتم رد هک روط نامه :یداصتقا یاه تیلاعف رد اهنآ تکراشم و یموب صصختم یورین شزومآ ـ
 رد یموب ریغ راک یورین زا یموب هدرک لیصحت راک یورین نتشاد مغر هب هک تسا نآ راهباچ ردنب فعض دراوم زا یکی
 تفاب رییغت مدع و یموب راک یورین لاعف تکراشم ،هک تسا یلاحرد نیا .دوش یم هدافتسا یداصتقا یاه تیلاعف

 ار یداصتقا ییافوکش و یناسنا یورین هعسوت و ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ییادزرقف هنیمز دناوت یم یتیعمج
 ییادتبا تالیصحت اب دارفا رهش نیا راکیب تیعمج زا یا هدمع شخب هکنیا هب هجوت اب ،اتسار نیا رد .دروآ مهارف
 هنیمز مه هک دوش  یم هیصوت ،ور  نیا زا ،دنرادن ار اه تیلاعف زا یخرب ماجنا یارب یفاک صصخت ،هجیتن رد و دنتسه
 یارب ار یبسانم رایسب تصرف دناوت یم یلحم راک یورین یزاس دنمناوت اریز) دوش مهارف دارفا نیا شزومآ یارب مزال
 راک هب لوغشم هقطنم نیا رد رضاح  لاحرد هک ییاهداهن و اه تکرش ناریدم مه و (دروآ مهارف راهباچ ردنب هعسوت
 .دنیامن هدافتسا یموب صصختم راک یورین زا دنتسه
 عبانم
 ییایفارغج هیرشن ،هواپ رهش یرهش داصتقا رد نآ هاگیاج و مسیروتوکا ،(3395) ،نژیب ،ینامحر ،سابع ینیسح کلم ،لامج ،یمیهاربا

 .19-35 صص ،09 هرامش ،3  هرود ،یرگشدرگ یاضف
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