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 هدیکچ
 ی اوه ه    دویدپ رد یوسایس داوعبا شوقن ی  هوعلاطم و یوسررب یپ رد ،رهش رد یداصتقا یاهیراذگتسایس رب دیکات اب یرهش کیتیلپوئژ
  ییاومنزاب ار تسایس و تیریدم یاه هویش زا ییلتخم یایاوز دناوتیم ،رهش کی رد یداصتقا یاهتسایس  تسا رهش کی ییایفارغج
 بويراي رد ار رهش کی رد یداصتقا یاه صخاش تیییک شنکارپ ناوتیم ،یرهش کیتیلپوئژ درکیور هجوت اب هک یاهنوگهب  دنک
 وراف ناتسا وایقم رد هعسوت شنکارپ یگنوگي یسررب هب یفده نیني اب ،رضاح شهوژپ  درک صختم ییاضف ای یعامتجا تلادع
 ات تسا هدش هدیزگرب ینامرد -یتشادهب تاناکما و اهتخاسریز ،یسایس داصتقا شخب رد هعسوت یاه صخاش نایم زا  تسا هتخادرپ
    نویا رد هوعلاطم  ور  دووش ه وسیاقم (بختنم ناتسرهش 38ز وراف ناتسا یاهناتسرهش وایقم رد نآ یهعسوت و شنکارپ یگنوگي
 ،(TOPSISز  آ هدویا ی هونیزگ هب تهابش  ور نوچمه ،هرایعمدني یریگمیمصت یاهکینکت زا و هدوب یاهسیاقم -یلع ،شهوژپ
   یبوسن یوتیمورحم هک دراد نآ زا ناتن شهوژپ نیا جیاتن  تسا هدش هدایتسا یاهشوخ لیلحت  ور و (AHPز یبتارم هلسلس لیلحت
  زوین تاناکما ییاضف شنکارپ و دیآیم متي هب ینامرد-یتشادهب یهعسوت یاه صخاش زا یرادروخرب رهن زا وراف ناتسا وایقم رد
        یوسایس زوکرم ناوونع هوب زاریوش ناتوسرهش هوکناني ؛تسین نگمه و ناوخمه ،ناتسا نیا یاهناتسرهش یتیعمج زاین و ناوت اب نادني
  دراد اهناتسرهش رگید اب یریگمتي ًااتبسن فالتخا و دوریم رامشهب هعسوت صخاش رهن زا ناتسرهش نیرترادروخرب ،ناتسا

 
 سراف ناتسا ،اضف داصتقا ،یرهش کیتیلپوئژ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم .1
  راممش  همب یناسنا رادیاپ ةعسوت ققحت یارب یساسا یاهزاین شیپ زا یکی ینامرد تاناکما و تامدخ هب هنیهب یسرتسد»
  نیمثمت و  ناممرد و  تمشادهب  متمسیس  ءامقترا موزل رب رادیاپ یهعسوت ،ور نیا زا .((33 .ص ،0000 ،1وناتسید) «دوریم
   رومط همب راب نیلوا یارب هک رادیاپ یهعسوت یهژاو .(6000 ،ناراکمه و 0تیشدا) دراد دیکثت مدرم یارب رادیاپ تمالس
  یمنعی .(301 :3331    ،یرامیز) درمک حرمطم « امم  کرتمشم هدنیآ» شرازگ رد یدالیم 0331 لاس رد «دنل تنارب» یمسر
 ،3 زنینزتنامک ) دمیامن نی مثمت    هدمنیآ لمسن یامهزاین نتخادنا هرطاخم هب نودب ار زورما لسن یاهزاین دناوتب هک یاهعسوت
 « یرادمیاپ»  و .تمسا هعماج هافر دوبهب و دارفا یگدنز تیفیک یاقترا هب فوطعم «هعسوت» حالطصا .(031 .ص ،0000
  یگدمنز داعبا و اه هبنج یهمه رادیاپ هعسوت ،بیترت نیدب .دراد رشب یاهلسن لوط رد دنیآرف نیا رارمتسا هب هراشا نآ
      سامیق رد امهنت نآ کرد اذمل .درادمن قملطم موهفم و تسا یبسن یموهفم دوخ یدوخ هب هعسوت .دریگیم ربرد ار رشب
     اهامضف ریامس امب ارمنآ تسا مزال ییایفارغج یاضف کی هعسوت نازیم هب ندرب یپ تهج موهفم نیدب .تسا ریذپ ناکما
   نامکم رد امی و دراد ولج هب یهاگن اضف نیا هعسوت و لوحت هسورپ رد ددرگ مولعم ات دادرارق هسیاقم و شجنس دروم
   همجوت درومم ریخا یاهلاس رد فلتخم ییایفارغج یاه هدودحم رد نآ دوجو و یرباربان یسررب .تساتسیا دوخ یبسن
    یگتفامین هعمسوت ممهم ی امه ه    نامشن زا ،نآ فملتخم دامعبا رد یرباربامن دوجو و هتفرگرارق نارادمتسایس و نازیرهمانرب
  مدرمم زا  یمصاخ  هورمگ هب رصحنم اهنآ هب زاین هک تسا یاهنوگ هب ینامرد یتشادهب تامدخ تیهام .دوش یم بوسحم
  همب   تامدمخ نمیا  دومبمک ای نادقف .دنشابیم دنمزاین نادب اه هاگ تنوکس یمامت رد اهناسنا یهمه ،عقاو رد و دوشیمن
 نی رمت  ممهم  همک  تمشاد دهاوخ هارمه هب ار یدایز یفنم یاهدمایپ ،مورحم قطانم و کچوک یاهرهش ،اهاتسور رد ههیو
   ،همتفر ممهیور .(301 .ص ،0331  ،وملگیبخیش و یبارض) تسا اهناسنا یگدنز هجوتم هک تسا یراوگان تارثا ،اه نآ
  مدمع یدعاصت تروص هب ،دریگب دوخ هب یرتشیب تدش هعسوت یاه صخاش ییاضف شنکارپ رد لداعت مدع هک ینامز
  لمضعم زا نونکا مه هک یطاقن رد اه صخاش زکرمت دیدشت نمض و دنزیم نماد ار تیعمج و تاناکما ییاضف لداعت
   لدامعت مدمع و دوش یم مورحم قطانم زا تاناکما و تیعمج شنار بجوم ،دنتسه جنر رد تیعمج و تاناکما زکرمت
  عبامنم ،ناکم هب راشف نمض ،روشک ای هقطنم ره رد دوجوم لداعت مدع هب یهجوتیب .دیامنیم رتشیب ار اضف سایقم رد
    و تمیعمج زمیرگ و زمکرمت مک قطانم رد عبانم هنیهب یروهرهب شهاک هب رجنم ،زکرمت یاهنوناک و طاقن رد تیعمج و
   یمگنز) دمیامن یمم نکمم ریغ ار یناسنا یورین رادیاپ هعسوت هب یبایتسد هجیتن رد و هتشگ قطانم نیا زا یناسنا یورین
      رد ... و یتمشادهب ،یمگنهرف ،یعاممتجا ،یدامصتقا هدممع یاه صخاش یسررب ،یور نیا زا .(33 .ص ،3031 ،یدابآ
  دمن     مزاین ممه و تمسا یحاومن هامگیاج نیمیعت تهج بسانم یرایعم مه یاهیحان سایقم رد  اصوصخ فلتخم حوطس
  و امین  تممکح) تمسا یا همیحان -یلم قابطنا و یراگزاس طیارش نییعت و یاهیحان سایقم رد صاخ تاظحالم لامعا
  و امهضیعبت ییاسانش و هعسوت ییاضف شنکارپ یگنوگچ ییاسانش فده اب اضف تیریدم .(001 .ص ،3331 ،یوسوم
      رد هعمسوت شنکارمپ یگنومگچ یمسررب همب  یفدمه نینچ اب ،رضاح شهوهپ .تسا هدش هدرورپ ییاضف یاهیتلادعیب

                                                                                                                                                               
1- Distaso 
2- Adshead 
3- Coznens 



 161 ...اضف یداصتقا یاهتسایس یجنستیعضو

   هدمیزگرب یناممرد- یتمشادهب تاناکما و اهتخاسریز ،هعسوت یاه صخاش نایم زا .تسا هتخادرپ سراف ناتسا سایقم
    نمیا زا .دومش همسیاقم سراف ناتسا یاهناتسرهش سایقم رد نآ یهعسوت و شنکارپ یگنوگچ یسررب هب ات تسا هدش
  بوملطم یزیرهمانرب روظنم هب ییایفارغج یاهطیحم و عماوج دوجوم تیعضو تخانش تیمها زا یهاگآ اب نیا ،یور
 و نیرتییادتبا ناونع هب ینامرد -یتشادهب یاه صخاش هعسوت ترورض و تیمها هب هجوت اب و وس کی زا هدنیآ یارب
   شجنمس لامبند  همب  ،رمظن  دمم ی امه  صخامش زا  یرمیگهرهب اب رضاح شهوهپ ،ملاس یهعماج کی یاهزاین نیرتیساسا
  نازمیم  ندرمک  صخمشم    ،ناتمسا نمیا یامهناتسرهش سایقم رد ینامرد -یتشادهب تامدخ یهعسوت و عیزوت تیعضو
 .تسا هعسوت سایقم فالتخا

 یرظن و یموهفم ینابم .2.1

 یرهش کیتیلپوئژ (2-1
  هدمس نایاپ زا شیپ اهتدم تبسن نیا ،دندرک یم یگدنز اهرهش رد رشب دارفا زا دصرد 01 هب کیدزن مهدزون هدس رد
    نامهج تمیعمج دمصرد 00   زا شیمب ممکی و    تمسیب هدمس رد دومش یمم ینیبشیپ و تشذگ دصرد 01 زرم زا متسیب
  مملع نایم نیا رد .دزیمآیم مه رد نیمز هرک هدنیآ و تیرشب هدنیآ اب اهرهش هدنیآ تفگ ناوتب دیاش و دنوش نیشنرهش
   دومخ تامعلاطم نوناک رد یناسنا یزادنا مشچ و طیحم ناونع هب ار اهرهش دناوتیم هک تسا یمولع هلمج زا ایفارغج
      تخامس نیمنچمه و یعاممتجا و یمسایس ،یدامصتقا رظن زا اهتوافت و تاهباشت زا رپ یناکم ،رهش اریز .دشاب هتشاد
 ،ور نمیا زا .دور  یمم راممش  همب یسایس-ییاضف یاهدیدپ ناونع هب و تسا هدش عقاو یناکم یرتسب رد هک تسا ییاضف
 ،یمرکلگ و یوفص) دنکیم ادیپ تیعوضوم ،ییایفارغج مولع یاهشیارگ زا یکی ناونع هب یسایس یایفارغج رد رهش
   درومم زمین کیتیلپوئژ و یسایس یایفارغج رب مکاح یاه هراگنا بلاق رد یرهش لئاسم ،اتسار نیمه رد .(3 .ص ،1331
  یامه یرمیگ    میممصت و امهدرکیور شمقن ،یرهمش نورد   امبلاغ درکیور اب یسایس یایفارغج رد .تسا هتفرگ رارق هجوت
  یامیفارغج  .دومش     یمم یمسررب رهمش یمسایس تیریدمم بلاق رد  اتدمع یرهش تالکشم لح و شیادیپ رد ار یسایس
        و یمسایس یاهدمنیارف شمقن و هداد رارمق دومخ تامعلاطم نونامک رد ار رهش ییاضف -یسایس یاه هدیدپ رهش یسایس
 رارق هجوت دروم رهش ییاضف نامزاس و اضف یهدلکش و لرتنک ،تیاده رد ار رهش روما هرادا نالخدم یذ تامیمصت
  کمیتیلپوئژ ی امه ه  مصخاش و امهیگهیو ،رهش کیتیلپوئژ رد .(1 .ص ،3331 ،ناراکمه و یروجک یدورنامک) دهدیم
  دمنناوت یم مه ینعی ؛دنشاب هتشاد هناگود درکراک دنناوت یم اه هصخاش نیا .دشاب یم رظن دروم ،یرهش تیریدم رد رثیم
   نآ یمنیع و یدربرامک ی همبنج رهش کیتیلپوئژ ،رگید ترابع هب .ازشلاچ مه و دنشاب نیرفآتصرف رهش یهرادا یارب
    رارمق یمسررب درومم ار یرهش یرادا ماظن رد لیخد یناسنا و یعیبط طیحم رصانع هک تسا ییایفارغج شناد زا شخب
        رد یمسایس لمماوع تمیمها و رهمش همب ییامیفارغج موملع یاهشیارگ یخرب یاپرید و یدج هجوت مغر هب .دهد یم
        رمب مکامح یتنمس یامهدرکیور رد یملمارف و یملم نالمک ی امه هزوح یسایس لئاسم تیولوا لیلد هب ،یرهش یهعسوت
  درومم  نادمنچ  ییامیفارغج  موملع زا  شمخب  نیا رد یرهش نورد و یرهش یاهورملق ،کیتیلپوئژ و یسایس یایفارغج
   و اهدمنیآرف ،امه تمیلاعف  ییامضف  لمیلحت و  تخانمش رب رتشیب یسایس یایفارغج تاعلاطم نونک ات .تفرگن رارق هجوت
 .    تمسا هدومب زمکرمت ینیمزرس یاهورملق رد یسایس م ییاضف یبای نامزاس رب نآ تارثا و یسایس تردق یاهراتخاس
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      فدمه و هنحمص هراوممه ،ینامهج امت یلحم حوطس رد تالوحت یاه نوناک و یناهج داصتقا یاه هرگ ناونع هب اهرهش
 تردق رب یرهش یاضف یاهدنیآرف و اه هدیدپ تارثا یسررب ور نیا زا .دناهدوب یسایس تردق یارب یمهم یکیهتارتسا
   رارمق رهمش کیتیلپوئژ تاعلاطم نوناک رد تردق موهفم .تسا یصاخ تیمها زئاح یناهج ات یلحم حوطس رد یسایس
 اهنت هن ،رهش یسایس یایفارغج ای کیتیلپوئژ رد هک تفگ ناوتیم ،ور نیا زا .(31 .ص ،1331 ،ناراکمه و یقتم) دراد
  مامظن  همجوت  امب ار  اهرهمش  یدامصتقا  تابمسانم هکلب ،دوشیم هتسیرگن یسایس-ییاضف یاهدیدپ تروص هب رهش رد هب
  دمناوت یمم  یمسایس داصتقا هک دنکیم یسررب اجکی تروص هب طلسم یژولوئدیا و شیادیپ ظاحل هب نآ رب مکاح یسایس
 ،1331  ،یممرک   لمگ و یوفمص) دمشاب  یرهمش یاهاضف دجوم هک دشاب نآ رب طلسم یژولوئدیا و یسایس ماظن زا یشخب

  یمکی ،رهش رد یسایس یاهدرکیور و اه هویش یسررب هک دیسر هجیتن نیا هب ناوتیم قوف ثحابم فومجم زا .(31 .ص
  ببمس ،تسایس و تردق نوچمه یمیهافم اب اهرهش ندش هدینت .دزادرپیم نادب یرهش کیتیلپوئژ هک تسا یلئاسم زا
        ینایامش تمیمها زا یرهمش کمیتیلپوئژ رد ییامیفارغج یامضف کمی ناونع هب رهش یسایس تیریدم یسررب ات دوشیم
 .دوشیم هتخادرپ یرهش کیتیلپوئژ رظنم زا نآ یتیریدم یاه هبنج و اضف داصتقا هب همادا رد ،نیاریانب .دشاب رادروخرب

 اضف داصتقا (2-2
  یامه یتلادمع  یمب و امه ضیمعبت ییاسانش و هعسوت ییاضف شنکارپ یگنوگچ ییاسانش فده اب اضف یداصتقا تیریدم
  یامه  تمیفرظ بمیکرت زا دنمشور و ریگارف یتیلک ،اضف تیریدم .تسا هدش هدرورپ یسایس راتخاس تیفیک و یداصتقا
  همب هک یبیکرت شناد نیا .(161 .ص ،1331 ،یگیبهرق و روپییحی) تسا ییایفارغج رگنعماج یاه صخاش و تیریدم
 و یا   همیحان و ینیمزرمس یاهامضف ی  هممه رد هعمسوت سناجتم و نگمه شنکارپ فده اب ،دزادرپیم اضف یهدنامزاس
  ییامسانش   و هعمسوت ییامضف شنکارپ یگنوگچ ییاسانش ،یور نیا زا .دوشیم هتفرگ راکب رادیاپ یهعسوت زا ینابیتشپ
   نامزامس و امضف نایم لماعت ،«اضف تیریدم» ،عقاو رد .دوشیم رسیم شناد نیا رذگهر زا زین اهیتلادعیب و اهضیعبت
    رد رمشب  تمسیز دامعبا ی  هممه رد نآ نوزمفازور دشر و ناسنا یگدنز رد اهنامزاس یهدنیازف تیمها لیلد هب و تسا
 یا هتمسجرب تیمها ،اضف -نامز ندش هدرشف ،هجیتن رد و ندشیناهج دنیارف ،نینچمه .تسا هدش حرطم ،ینونک یایند
  دمیاب ار اضف تیریدم ،یور نیا زا .تسا هدروآ راب هب رادیاپ یهعسوت ههیوب و ینامزاس یاهتیلاعف رد اضف شقن یارب
  یارمب    ییامیفارغج شنمک کمی ،1   امضف یهدنامزامس امی اضف نامزاس .دروآ رامشب اضف یهدنامزاس یاتسار رد یششوک
 کی ینامزاس یاهدنیارف و ییاضف داعبا نآ رد هک دراد یاهتشرنایم یتاعلاطم یهنیمز کی هب هراشا و تسا یهدنامزاس
 .دوشیم یسررب هدیدپ
 شهوژپ یهنیشیپ .1.3
     رمظنم زا کمی چیمه امما ،تسا هدش ماجنا هعسوت نوگانوگ یاه صخاش شنکارپ یهرابرد یناوارف یاهشهوهپ نونکات
 ی    هرامبرد هدمش مامجنا یامهشهوهپ نیرتمهم یهعومحم ،ریز لودج .تسا هتخادرپن فوضوم نیدب یرهش کیتیلپوئژ
 .دهدیم ناشن ار اضف داصتقا

 

 

                                                                                                                                                               
1- Organization of Space 
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 اضف داصتقا یهرابرد یجراخ و یلخاد یهدش ماجنا یاهشهوژپ .1 لودج

 شهوژپ یسانششور .2.1
  امهشور زا .دیآیم رامشب یاهعسوت -یدربراک ،فده ظاحل زا و یلیلحت - یفیصوت ،شور هاگرظن زا رضاح شهوهپ
 و Z-scor  یامه   کمینکت زا هدافتمسا امب ادتبا هک تروص نیا هب تسا هدش هدافتسا هداد لیلحت یارب یمک یاهکینکت و
  و تامناکما یرادروخرب یبیکرت صخاش هبتر بسانتو یگتسبمه نازیم و عیزوت تیعضو ،نمریپسا یگتسبمه بیرض
     لمیلحت رومظنم همب سپمس .تفرگ رارق یسررب دروم اهناتسرهش یتیعمج هبتر اب هسیاقم رد ینامرد -یتشادهب تامدخ
 TOPSIS   کمینکت زا یراذمگ  هیامرمس یامه  تمیولا نیمیعت نآ عبت هب و ناتسرهش ره یرادروخرب هبتر نییعت و رتقیقد
-   سامیقم یارمب یمبتارم هلسلس یاهشوخ لیلحت شور زا و اه صخاش هب یهد نزو یارب AHP شور زا .دش هدافتسا
   همتفریذپ مامجنا یا  همناخباتک و یدانمسا قیرط هب ،اه هداد و تاعالطا یروآدرگ هویش .دیدرگ هدافتسا اهناتسرهش یدنب
  هدافتمسا ی امه ه مشقن میسرت روظنم هب ArcGIS و یرامآ یاهلیلحت ماجنا یارب ،SPSS و Excel یاهرازفامرن زا .تسا
 .تسا هدش
 شهوژپ یاه صخاش .2.2

 حرطم یلک هورگ هس رد یداصتقا یاهتسایس شخب رد نامرد و تشادهب شخب هب طوبرم یاه صخاش ،هتفر مهیور
  یگدمنز لو مط  یامهریغتم  :لمامش یتسردنت یاه صخاش ؛تسخن هورگ ؛(13-33 .ص ،1331 ،لصا یدهاز) دنوشیم
  رمیز ناکدوک ریم و گرم خرن ،لاس کی زا رت مک ناکدوک ریم و گرم خرن ،یمومع ریم و گرم خرن ،یگدنز هب دیما خرن)
 یه معجارم  تامعفد  ،امه یراممیب مها دصرد) لماش ملاس یگدنز یاهریغتم و (نامیاز رثا رب ریم و گرم خرن و لاس جنپ
   یامهریغتم :لمامش یتشادهب و ینامرد یاهتبقارم هب یسرتسد یاه صخاش ؛مود هورگ .(یرتسب نارامیب دادعت ،ییاپرس
  تبمسن  یامهریغتم  و (رامیهب و  اممام  ،راتمسرپ ،کشزپ نادند ،کشزپ هب تبسن) یکشزپ یناسن یورین هب تیعمج تبسن
 ،هناخوراد ،هاگشیامزآ هب تیعمج تبسن ،یناتسرامیب تخت هب تیعمج تبسن) ینامرد - یتشادهب تالیهست هب تیعمج
  نازمیم)  طیمحم  تمشادهب یاهریغتم :لماش طیحم تشادهب و یریگشیپ یاه صخاش ؛موس هورگ .(یژولویدار ،هاگنامرد
  ،یزامسنوصم خرن) یریگشیپ یاهریغتم و (یتشادهب تلاوت ،یتشادهب مامح ششوپ نازیم ،ملاس یندیماشآ بآ ششوپ

 فلؤم ناونع فادها یسانششور جیاتن

  لدامعتم  بآودمنایم  رد تمیعمج عیزوت
  یفدامصت تروص هب تامدخ عیزوت یلو
 تسا

 و تیعمج عیزوت یارب یپورتنآ بیرض
 سرادم عیزوت یارب ناروم صخاش

   یمشزومآ تامدمخ عیزوت ۀوحن یسررب
 بآودنایم رهش رد ییامنهار عطقم

 رد  یعاممتجا  تلادمع لیلحت و یسررب
 یرهش تامدخ زا یرادروخرب

 ناراکمه و یتشور داژندحا

(5931) 

   یزرمم یامهناتسهد رد ییاضف نامزاس
   و نزاوتمامن تدمش هب ،یبونج ناسارخ
 .تسا سناجتمان

  (سیمسپات) لآ هدیا یهنیزگ هب تهابش
 یپورتنآ شور و

 ییاممضف یهع ممسوت دطممس یهممعلاطم
 ناممسارخ ناتممسا یزرممم یاممهناتممسهد
 یبونج

   یزرشم یحاوشن هعسوت ییاضف لیلحت

 یزرم یاه ناتسهد :دروم روشک قرش

 یبونج ناسارخ ناتسا

 (4931) ناراکمه و یقتم

   زا ناتمسا دطمس رد هعسوت یزیرهمانرب
 تسا هدرکن یوریپ شیامآ یاهوگلا

AHP و TOPSIS ناتمسا یامه  ناتمسرهش ییامضف شیامآ ناگزمره ناتسا رد هعسوت دطس یسررب   
 یاممه  شور زا هدافتممسا اممب ناممگزمره
 هرایعمدنچ یریگمیمصت

  ناراششکمه و هاششنپنادزششی

(4931) 

  یزرمم یاهنات مسرهشرد ییاضف نامزاس
 تسا نگمهان تدشب ناتسدرک ناتسا

 ،  یمشزومآ یاهمشخب رد هعسوت شنکارپ نوناش یپورتنآ بیرض و سیسثت
 ناتممسا ییاممنبریز و یممگنهرف یتممشادهب
 ناتسدرک

 ییاممضف نامزاممس رد ینگمهاممن یممسررب
 یزرم قطانم

 (2931) یگیبهرق و یقتم

 تامدممخ عممیزوت رد یعامممتجا تلادممع
 .تسا بیاغ ،ندنل یرهش

 یهیممشاح رد یمومممع تامدممخ عممیزوت ندنل رد یرادروخرب و یتاقبط فالتخا ترامسا و روتکلا
 ندنل

 (6112) زدراودا

 ی امه  صخامش ،1100 ات 3000 لاس زا
 .تسا هدش تیوقت ینامرد-یتشادهب

 تامدممخ هممب تممیعمج تبممسن یممسررب یمونوسکات
 ینامرد-یتشادهب

 (5112) زرلدنچ ادیرولف رد ینامرد یاه صخاش یگنیهب
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  همب  همک مود  هورمگ ی امه صخاشرضاح شهوهپ رد ،هدش حرطم یاه صخاش هب هجوت اب .(هداوناخ میظنت ششوپ نازیم
    نمیا رمب .دمنا  همتفرگ رارمق لیلحت دروم ،دنشابیم حرطم یتشادهب و ینامرد یاه تبقارم هب یسرتسد یاه صخاش ناونع
 :زا دنترابع یسررب دروم یاه صخاش ساسا
   هد همب یرامگن وترپ زکرم دادعت -3 رفن رازه هد هب یمومع کشزپ دادعت -0 رفن رازه هد هب صصختم کشزپ دادعت -1
   زمکرم دادمعت -6      رمفن رازمه هد همب هاگمشیامزآ دادمعت -1  رمفن رازه هد هب هناخوراد دادعت -1 رفن رازه هد هب رفن رازه
 رازه هد هب ینامرد تخت دادعت -3 رفن رازه هد هب لاعف تشادهب هناخ دادعت -0 رفن رازه هد هب لاعف ینامرد -یتشادهب
 .رفن رازه هد هب یشخبناوت زکارم دادعت -3 رفن

 رفن رازه 11 هب سراف ناتسا ینامرد و یتشادهب یاه صخاش سیرتام .2 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31 لاس یرامآ یهمانلاس :عبنم)  (ناگدنراگن زا یزاسصخاش ،سراف ناتسا 03

     ؛لمامش رمصانع نمیا .دومش   یمم فورمش یرمیگمیمصت رصانع یدنبتیولوا و ییاسانش اب ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف
 ,Bowen ) دنومش  یمم همتفرگ راک هب یدنبتیولوا رد هک دوش یم یلامتحا یاه هنیزگ و اه هصخشم ای اهرایعم ،اه فده

    درومم فومضوم زا یمبتارم هلسلس راتخاس کی داجیا ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف رد مدق نیلوا نیاربانب .(333 :1993
 .(11 .ص ،0331  ،تمسدربز) دوشیم هداد ناشن اهنآ نیب طابترا و اه هنیزگ ،اهرایعم ،فادها نآ رد هک دشاب یم یسررب
  تمسد هب 0 هرامش لودج تروص هب اهرایعم نزو و هدش هدافتسا روظنم نیا یارب AHP شور زا ،رضاح شهوهپ رد
 .تسا هدمآ

 AHP شور هب هدش هبساحم ،یسررب دروم یاه صخاش نزو و تیمها بیرض .3 لودج

 
 

 

 

 

خت دادعت
 ینامرد ت

شادهب هناخ
 لاعف ت

 لاعف ینامرد یتشادهب زکرم

 هاگشیامزآ

 هناخوراد

 یراگنوترپ زکرم

 یشخبناوت زکرم

شزپ
 یمومع ک

شزپ
ختم ک

ص
 ص

10 زاریش . 303 6.330 0 101. 0.011 0 1. 33 0.3 33 1.0 13 0 103. 3.0 10 

3.3 دنبشارف 33 1.0 33 3.0 30 0.3 00 0.0 00 0. 61 1 0. 03 1 3 10. 0 0. 31 0 

 661.1 311.1 110.0 011.0 330.0 110.0 101.1 130.3 016.6 نورزاک

1 رهشافص 003. 133.3 103.0 113.0 300.0 001.0 001.0 101.1 006.0 

.3 دیلقا 303 333.1 610.1 163.0 300.0 310.0 0.0 31 303.1 610.1 

 6016.0 100.3 000.0 310.0 331.0 310.0 603.0 030.0 106.1 شارگ

 106.1 613. 301.0 331.0 113.0 113.0 061.1 011.0 331.3 مرهج

 013.0 301.0 331.0 331.0 101.0 130.0 611.1 333.1 010.6 نیزراکوریق

 110.1 363.1 310.0 300.0 313.0 003.0 033.0 131.3 133.3 تاناوب

 000.1 166.0 000.0 111.0 600.0 166.0 111.1 003.1 060.3 باراد

 031.1 133.1 001.0 330.0 036.0 011.0 031.1 000.1 333.3 دابآزوریف

 033.1 333.1 313.0 331.0 133.0 031.0 310.1 131.3 111.01 تشدورم

 631.1 003.1 310.0 310.0 013.0 101.0 110.1 000.3 011.3 هدابآ

 300.0 616.0 310.0 310.0 303.0 601.0 013. 600.3 031.3 اسف

 صخاش

خت دادعت
 ت

شادهب هناخ
 ت

 ینامرد یتشادهب زکرم

 هاگشیامزآ

 هناخوراد

 یراگن وترپ زکرم

 یشخبناوت زکرم

شزپ
 یمومع ک

شزپ
ختم ک

ص
 ص

 عمج

.0 نزو 001 0. 033 0. 610 0. 130 0.0 33 0.0 60 3.0 1 0. 13 0. 600 1 
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  خرمن»   مامن همب یبیرض هبساحم ،دریگ یم رظن رد اه تواضق رد یراگزاسان نازیم یسررب یارب لدم نیا هک یراکو زاس
    نمیا همچانچ .دومش   یمم لمصاح 3« ندومب یفداصت صخاش» هب 0«یراگزاسان صخاش» میسقت زا هک تسا 1«یراگزاسان

0 زا رتکچوک بیرض  ی امه  صخامش .(31 .ص ،0331   ،تمسدربز) تمسا لوبق دروم اه تواضق رد یراگزاس ،دشاب .1
 .تسا جارختسا لباق ریز لودج زا و اه صخاش دادعت هب هجوت اب ندوب یفداصت

 (R.L) ندوب یفداصت صخاش .4 لودج

 
 

 (1100 ،1نواب :عبنم)

 100.0  امب ربارب اه صخاش نزو نیعت یارب هتفرگ ماجنا یاه تواضق یراگزاس خرن یسررب لصاح ،رضاح شهوهپ رد
 .تسا هدش تیاعر اه تواضق رد یراگزاس دهدیم ناشن هک دیدرگ هبساح
 شهوژپ یایفارغج ورملق .2.3
  همعلاطم دروم ناتسا 11 .تسا سراف ناتسا یاهناتسرهش لک فومجم زا ناتسرهش 11 لماش شهوهپ ییایفارغج ورملق
       ،دامبآزوریف ،باراد ،مرمهج ،امسف ،نورزامک ،تمشدورم ،زاریمش   ؛زا دمنترابع ،دمنا هدمش باختنا دنمفده تروص هب هک
 شارگ ،رهشافص ،تاناوب ،هدابآ ،دنبشارف ،دیلقا ،نیزراکوریق

 اه هتفای .4
  یامه ناتمسرهش  زا کمی ره یهعسوت یبیکرت صخاش Z-scor کینکت کمک هب تسخن ،اضف تیریدم یسررب روظنمهب
 ی   همبتر یگتمسبمه و بمسانت نازیم ،نمریپسا یگتسبمه بیرض زا یریگهرهب اب سپس و دیدرگ هبساحم ناتسا بختنم
     رگنامیب همسیاقم نمیا زا لمصاح جیاتن .دش هسیاقم هعلاطم دروم یاهناتسرهش تیعمج یهبتر اب یتشادهب یاه صخاش
  رد و یتمشادهب ی امه  صخامش  زا یرادرومخرب تیعضو و یتیعمج زاین نیب (133.0) نییاپ یگتسبمه و بسانت دوجو
   لمک فوممجم زا ن اتمسرهش 11   سامیقم رد یتمشادهب تامدخ و تاناکما یهنالداعریغ و نگمهان ییاضف عیزوت ،هجیتن
 و دابآزوریف ،دیلقا ،هدابآ یاهناتسرهش رد هعسوت یهبتر و یتیعمج هبتر نایم فالتخا .تسا سراف ناتسا یاهناتسرهش
 .دشابیم اهناتسرهش رگید زا شیب زیرین

 سراف ناتسا یاهناتسرهش یتشادهب یاه صخاش یرادروخرب یهبتر و یتیعمج یهبتر نایم یگتسبمه .5 لودج

                                              
 
 
 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 لآ هدمیا یهنیزگ هب تهابش شور زا ،یتشادهب یاه صخاش ظاحل زا ناتسرهش ره یهبتر نییعت و رتقیقد یسررب یارب
     یملک هورمگ همس رد ناتمسا یاه ناتسرهش ،یاهشوخ لیلحت شور زا هدافتسا اب نینچمه .تسا هدش هدافتسا (سیسپات)

                                                                                                                                                               
1 - Inconsistency Ratio (IR) 
2 - Inconsistency Index (II) 
3 - Random Index (RI) 
4- Bowen 

N 0 3 1 1 6 0 3 3 01 

R.I 0.0 31.0 3.0 01.1 1.1 03.1 11.1 11.1 31.1 

Correlations  P Z 
Spearman’s rho P Correlation Coefficient 1.000 .466 

Sig. (2-tailed) . .187 
N 13 15 

Z Correlation Coefficient .466 1.000 
Sig. (2-tailed) .187 . 
N 14 14 
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   .دندمش یدمنب همقبط  (مورمحم) هعسوت دقاف هب و (مورحمهمین /هعسوت لاح رد) رادروخربهمین ،(هتفایهعسوت) رادروخرب
.0   امب رمبارب ی   هعمسوت زامیتما امب زاریش ناتسرهش هک دهدیم ناشن ،ساسا نیا رب هدمآ تسدب جیاتن  ی همبتر یاراد 633
1.0  زامیتما فومجم اب شارگ ناتسرهش و ناتسرهش نیرتهتفایهعسوت و یرادروخرب تسخن    ناتمسرهش نیرمت مورمحم 33
  باراد و مرمهج ،اسف ،نورزاک ،تشدورم یاه ناتسرهش ،نینچمه .دنتسه یتشادهب یاه صخاش ظاحل زا سراف ناتسا
  نامشن یا  همشوخ لمیلحت زا هدمآ تسدب جیاتن ،لاح نیا اب .دنراد رارق طسوتم یسایقم رد یرادروخرب نازیم هاگرظن زا
  امهنآ نایم یکدنا فالتخا و درادن مورحم یاهناتسرهش اب ینادنچ توافت مورحمهمین یاهناتسرهش یهبتر هک دهدیم
 یاه صخاش یهنیشیب نداد صاصتخا اب و ییاهنت هب زاریش ناتسرهش ،زین هعسوت تازایتما ساسا رب .دروخیم مشچ هب
 رد   و هعمسوت لامح رد هورگ رد باراد و مرهج ،اسف ،نورزاک ،تشدورم یاه ناتسرهش ،هتفایهعسوت یهدر رد یتشادهب
  هعمسوت  دمقاف ی هدر رد شارمگ و رهشافص ،تاناوب ،نیزراکوریق ،هدابآ ،دنبشارف ،دیلقا ،دابآزوریف یاهناتسرهش ،تیاهن
  تامدمخ ی   هعمسوت ییامضف شنکارمپ و   همبتر ،تازامیتما ،1 ی هراممش ی همشقن زین و 6 یهرامش لودج .دناهتفرگ رارق
 .دهدیم ناشن سراف ناتسا یاهناتسرهش سایقم رد ار یتشادهب

 
 رگناشن ،الاب لودج هب هجوت اب دادعا .ینامرد – یتشادهب یاه صخاش رد اضف تیریدم هب هجوت اب سراف ناتسا رد هعلاطم دروم یاهناتسرهش یدنبهبتر .1 لکش

 .(ناگدنراگن زا هشقن میسرت) تسا هعسوت رد هبتر
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 یتشادهب یاه صخاش زا یرادروخرب ساسارب اه هنیزگ یهبتر و تازایتما .6 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن
  ییامسانش و هعسوت ییاضف شنکارپ یگنوگچ ییاسانش فده اب ،یرهش کیتیلپوئژ بوچراچ رد اضف یسایس تیریدم
   شنکارمپ یگنومگچ یسررب هب یفده نینچ اب ،رضاح شهوهپ .تسا هدش هدرورپ یداصتقا یاهیتلادعیب و اهضیعبت
  یناممرد -یتشادهب تاناکما و اهتخاسریز ،هعسوت یاه صخاش نایم زا .تسا هتخادرپ سراف ناتسا سایقم رد هعسوت
  .دومش هسیاقم سراف ناتسا یاهناتسرهش سایقم رد نآ یهعسوت و شنکارپ یگنوگچ یسررب هب ات تسا هدش هدیزگرب
  یزمیر  هممانرب روظنم هب ییایفارغج یاهطیحم و عماوج دوجوم تیعضو تخانش تیمها زا یهاگآ اب نیا ،یور نیا زا
        همب همجوت امب و رمگید یومس زا رادمیاپ هعمسوت یزیرهمانرب رد هیحان سایقم تیمها و وس کی زا هدنیآ یارب بولطم
    همعماج کمی یامهزاین نیرتیساسا و نیرتییادتبا ناونع هب ینامرد -یتشادهب یاه صخاش هعسوت ترورض و تیمها
  تامدمخ      ةعمسوت و عمیزوت تیعمضو شجنمس لامبند  همب  ،رمظن دم یاه صخاش زا یریگهرهب اب رضاح شهوهپ ،ملاس
  همب رتشیب هجوت و هعسوت سایقم فالتخا نازیم ندرک صخشم ،ناتسا نیا یاه ناتسرهش سایقم رد ینامرد -یتشادهب
  یناممرد و ی تمشادهب ی امه صخاش ییایفارغج یهدنامزاس ،شهوهپ نیا رد .تسا هتفاین هعسوت و مورحم یاهناتسرهش
  یرمیگ میممصت  یاهمشور زا  یمبیکرت یهدافتسا اب سراف ناتسا رد ناتسرهش 11 سایقم رد (رادیاپ یهعسوت رب دیکات اب)
   تامدمخ و تامناکما زا یرادروخرب هبتر و یتیعمج هبتر نایم یگتسبمه هطبار نومزآ یهجیتن .دش یبایزرا هرایعمدنچ
      میقتمسم و تمبثم یگتمسبمه ،همبتر ود نمیا نایم دنچ ره هک داد ناشن سراف ناتسا یاهناتسرهش ینامرد - یتشادهب
.0) تسین شخبتیاضر و دنیاشوخ نادنچ یگتسبمه نیا نازیم اما ،دراد دوجو  رگناشن ،فیعض یگتسبمه نیا .(661
    نآ فملتخم یحاومن یمتیعمج  یامه  زاین امب سرامف ناتسا رد ینامرد – یتشادهب تاناکما ییاضف شنکارپ هک تسا نآ
  همب یسررب دروم یاه صخاش زا ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب نازیم یبایزرا جیاتن .تسا هدوبن ناوخمه و گنهامه
-   یمم هدهامشم سرامف ناتسا یایفارغج سایقم رد ییایفارغج نگمهان شنکارپ و یرباربان هک داد ناشن سیسپات شور

   لشششح زا هلشششصاف هعسوت زایتما هعسوت یهبتر هعسوت سایقم

 لآ هدیادض

 ناتسرهش لآدیا لح زا هلصاف

.0 1 رادروخرب 633 0. 000 0.0  زاریش 31

0.0 331.0 0 رادروخرب همین 13 0.0  تشدورم 31

3 1.0 10 000 3 0.0  نورزاک 31

1 33.0 0 60.0  اسف 330.0 3

1 03.0 3 60.0 6 1.0  مرهج 33

6 103.0 0.0 00 10.0  باراد 03

00.0 613.0 0 مورحم 1 1.0  دابآزوریف 03

3 3.0  دیلقا 001.0 310.0 31

3 3.0 11 10.0  دنبشارف 301.0 1

01 3.0 13 10.0  هدابآ 001.0 3

11 0.0 63 10.0  نیزراکوریق 111.0 0

01 0.0 06 0.0  تاناوب 111.0 33

31 31.0 0 0.0  رهشافص 131.0 30

11 1.0 33 0 0.  شارگ 131.0 30
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  تمسا دنمرهب یبوخ یرادروخرب زا مهزاب 316.0 زایتما اب ،ناتسا یسایس یرادا زکرم ناونع هب زاریش هک یاهنوگب ؛دوش
 رد   تمالمس و یتمشادهب تاناکما زا یرادروخرب یهنیمز رد یلک تیمورحم کی زا ،سراف ناتسا یاهناتسرهش رگید و
 .تسا هدرکن لابند ار نگمه و رادیاپ یهعسوت ،سراف ناتسا رد اضف تیریدم هک تفگ ناوتیم ،نیاربانب .دنتسه جنر
 عبانم
 یهمانلصف ،یاهشوخ لیلحت شور زا هدافتسا اب زاریش ناتسرهش راوک شخب یاهاتسور یگتفای هعسوت شجنس .(3331) دوصقم ،تایب

 .311-131 ،(00) 33 ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج
 .تمس تاراشتنا ،ایفارغج رد هصخاشدنچ یریگمیمصت یاهشور دربراک .(3331) یدهم ،یرهاطروپ
 همانلصف ،دزی ناتسا رد یاهیحان یاهیرباربان و هعسوت حوطس تارییغت دنور لیلحت و یسررب .(3331) .م ،یوسوم و ،.ح ،این تمکح

 .011-101 ،(01)3 ،هعسوت و ایفارغج
 ،یدربراک تایضایر ،یرامآ یاهلیلحت و اه هداد یششوپ لیلحت .(6331) یرپ ،داهن ناقهد و ،هنمآ ،یفاک ،رباص ،رفعجروپ ،مارهب ،نایشناد

1(01)، 01-3. 
 یئابطابط همالع هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یعامتجا هافر ینابم .(1331) یدهم ،لصا یدهاز

 .31-00 ،(01)1 ،ابیز یاهرنه ،یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب رد یبتارمهلسلس لیلحت دنیارف دربراک .(0331) رغصا ،تسدربز
 ،تیعمج رفن رازه دص یالاب یاهرهش رد یرهش هعسوت یاه صخاش ییاضف راتخاس یهدنامزاس و لیلحت .(3031) .یلع ،یدابآ یگنز

 ناهفصا هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر
 دزی هاگشناد تاراشتنا ،یاهقطنم یزیرهمانرب یاهلدم و اه هیرظن ،اهبتکم .(3331) تمارک ،یرایز
 سراف ناتسا یرادناتسا .0331 ،سراف ناتسا یرامآ یهمانلاس

 یهناگهس یاه هزوح رد یاهقطنم یزیرهمانرب یارب یطیحم تسیز یریذپبیسآ یبایزرا .(1331) .نیسح ،یحتف و ،یدهم ،ناگداز فیرش
 .00-1 ،(1) 6 ،یطیحم مولع همانلصف ،یبتارمهلسلس شور هب زربلا یطیحم تسیز

 دلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا :نارهت ،رهش یسایس یایفارغج رب یدمآرد ،(1331) دباع ،یمرکلگ و ،میحر ،یوفص
 ،(01)11 ،یعامتجا هافر همانلصف ،ناریا یاهناتسا تمالس هعسوت یاه صخاش یدنبسایقم .(0331) .اهاط ،ولگیبخیش و ،رغصا ،یبارض

301-001. 
331) هللاءاطع ،یدبع و ،نیدلا جات ،یمرک ،یسوم ،یروجک یدورنامک  یهمانلصف ،رهش یسایس یایفارغج یموهفم-یفسلف نییبت .(3

 .3-11 ،(3)6 ،کیتیلپوئژ

 همانلصف ،(لحم یبایناکم :یدروم هعلاطم) یناکم هتسویپ و هتسسگ یاهلدم هسیاقم .(3331) روصنم ،یلعاضر و ،یلعنسح ،رابکبس یجرف
 .36-13 ،(1)36 ،ییایفارغج یاهشهوهپ

 .باختنا تاراشتنا :نارهت ،لماعریغ دنفادپ رب دیکات اب یرهش کیتیلپوئژ .(1331) نسح ،ینیما ینیسح و ،دیعس ،یجان ،نیشفا ،یقتم
 و اضف داصتقا یهمانلصف ،روشک قرش یزرم یحاون یهعسوت ییاضف لیلحت .(1331) بیصم ،یگیبهرق و ،نیسح ،یعیبر ،نیشفا ،یقتم

 .011-061 ،(1)1 ،ییاتسور یهعسوت

 هنومن ،هرایعمدنچ یریگمیمصت یاهشور ساسا رب یزرم قطانم هعسوت و یرادروخرب شجنس .(3331) اریمس ،یقتم ،نیشفا ،یقتم
 .1-11 ،(0)1 ،یزرم تاعلاطم همانشهوهپ ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یزرم یاهرهش :یدروم

 یاهشور زا هدافتسا اب ناگزمره ناتسا یاهناتسرهش ییاضف شیامآ .(1331) .اضرمالغ ،یرساین و ،بیصم ،یگیبهرق ،ثرمویک ،هانپ نادزی
 .01-30 ،(0)1 ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارفج همانلصف ،هرایعمدنچ یریگمیمصت

 یهمانلصف ،یداقتنا مسیلائر شرگن یهیاپ رب نارهت رهشنالک یشیامآ تیریدم یاهشلاچ .(1331) بیصم ،یگیبهرق ،قداصدمحم ،روپییحی
 .311-101 ،(3)03 ،طیحم شیامآ
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