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 یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا
 1(هوکداوس ناتسرهش :یدروم هعلاطم)

 یکناتسجنرب یمالغ هرهطم
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یراس دحاو ،یرگشدرگ یزیر همانرب و ایفارغج هورگ

 2این یفیرش ارهز
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یراس دحاو ،یرگشدرگ یزیر همانرب و ایفارغج هورگ

 01/51/1390:شریذپ خیرات 11/41/3390:تفایرد خیرات

 هدیکچ
  یارهب مزال طورش زا یکی نیاربانب .تسا یرحشدرگ تعنگ رد هدش  ر م ثحابم نیرت مرم زا یکی یرحشدرگ هنومن قطانم هعسوت
  رهب  اهه نآ   یدهنب تهیولوا و یرحشدرگ یاه یدنمناوت زا یدنم هررب رظن زا قطانم هاحیاج ییاسانش ،یرحشدرگ هعسوت و یزیر همانرب
       ههنومن قطاهنم رد یراذهگ هیامرهس یدهنب تهیولوا ر اح قیقحت تده .تسا اه نآ هعسوت و یراذگ هیامرس ولتخم یاهرایعم ساسا
    زا شهوژهپ نهیا رد .تهسا هدوب ینادیم تاع طا یروآدرگ و یلیلحت -یفیگوت قیقحت شور .تسا هوکداوس ناتسررش یرحشدرگ
  یرحهشدرگ        ههنومن قطاهنم رد یراذهگ هیامرهس یدهنب تهیولوا تهرج AHP  کهینکت زا و  اهه صخاش ییاسانش یارب یفلد کینکت
  اهب یراوجمه و یرحشدرگ روحم رد نتشاد رارت صخاش هک داد ناشن قیقحت زا لگاح  یاتن .تسا هدش هدافتسا هوکداوس ناتسررش
  نیهب رد ار نزو  نیرهتمک (1090/0) ی هسرتسد  تیعه و  صخاهش و نزو  نیرهت شی هب 51/0  یبهسن نزو اب یرحشدرگ یاه هبذاج رحید
 یرحشدرگ هنومن هق نم ،اه هنیزگ ییارن زایتما ساسا رب نینیمه ،تسا هداد صاصتخا دوخ هب شهوژپ نیا رد رظن دروم یاه صخاش
    یراذهگ هیامرهس تهرج  زاهیتما نیرتمک یاراد (610/0) رس هندرگ یرحشدرگ هنومن هق نم و (662/0) زایتما نیرت شیب یاراد مراوج
 .دشاب یم
 
 هوکداوس ناتسرهش ،یبتارم هلسلس لیلحت ،یراذگ هیامرس ،یرگشدرگ هنومن قطانم :یدیلک ناگژاو

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

 ییامنهار هب یراس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یرگشدرگ یزیر همانرب و ایفارغج هتشر رد یکناتسجنرب یمالغ هرهلم دشرا یسانشراک همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا -0
 .دشاب یم AHP کینکت زا هدافتسا اب هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا ناونع اب این یفیرش ارهز رتکد
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 همدقم
  داوعبا .دراد ییایفارغج قطانم هعسوت رد یا ه یو هاگیاج و شقن ،ایند یتامدخ تعنص نیرت درزب ناونع هب یرگشدرگ
     تیریدوم و یزویر هومانرب یاروب یا  ه ویو یاه هنیمز ،ییایفارغج قطانم اب بسانتم یرگشدرگ تعنص یاه یگدیچیپ و
 یترورض تعنص نیا هعسوت یارب یرگشدرگ یزیر همانرب یاه تیفرظ یمامت زا هدافتسا نیاربانب ،دبلط یم یرگشدرگ
  زا ،یرگوشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یارب بسانم یحاون ییاسانش و ،(41 ،3190 ،ناراکمه و یلکوت) تسا ریذپانراکنا
   هومانرب جویار یاه لکش زا یکی .(00 ،4390 ،لصا هداز جرف) تسا یرگشدرگ یزیر همانرب یارب اه عوضوم نیرت مهم
      ،یرگوشدرگ داوصتقا درکراوک هولمج زا یرگوشدرگ عونتم یاهدرکراک اب یقطانم شنیزگ روشک رد یرگشدرگ یزیر
    و لاغتوشا هعوسوت ببوس یلم و یا هقلنم حولس رد هک تسا یتخانش ابیز و یعامتجا ،یگنهرف ،یدبلاک یاهدرکراک
54 ،5390 ،ناراکمه و یدومحم) دوش دمآرد   یاتوسار رد ،یرگشدرگ شخب رد اه یراذگ هیامرس یهدزاب ربکادح .(4
    ،رازاوب ،طیوحم یاوناکما شجنس ،یجنس ناکما قیقد یاعلالم نداد  اجنا نودب یا هقلنم و یلحم هعسوت هب یبایتسد
  هعوس    وت ناووت یاراد قطاونم نیویعت یاتوسار رد نآ دننام و یالیهست هعسوت رادقم ،دوجوم و  زال یاه تیفرظ رادقم
      تیریدوم و یزویر هومانرب ،هوعلالم یاروب ایند حلس رد یددعتم ییارجا و یرظن یایبرجت هزورما .تسین ریذپ ناکما
 ،5390   ،ناراوکمه و یدوومحم) دنراد یدوعص دنور یروانف یاه تفرشیپ اب  اگمه هک دراد دوجو یرگشدرگ قطانم
  رویخا یاه لاس رد هک هدش ببس یرگشدرگ تعنص یاه یگدیچیپ اب طبترم یناهج لئاسم و یدوعص دنور نیا .(454
   یوکی یوبتارم هلسلس لیلحت شور .(Jerry Ho et al., 2010, 17) دوش هجوت عماج و یبیکرت یاه لدم و اه کینکت هب
  هوئارا یتعاس ساموت  ان هب یققحم یوس زا 1130 لاس رد هک تسا هرایعم دن  یریگ میمصت دنمتردق یاه کینکت زا
     هوناگدن  یاوهرایعم اوب یرویگ  میموصت یارب هدش یحارط عماج یاهدنیارف زا یکی یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .دش
  نتفروگ رظن رد ناکما ،نینچمه .دوش یم مهارف یبتارم هلسلس یروص هب هلئسم ندرک هلومرف شور نیا اب اریز ،تسا
   تولاخد یزویر   هومانرب رد یوفلتخم  یاوه هنیزگ ،دنیارف نیا رد .دراد دوجو هلئسم رد یفیک و یمک فلتخم یاهرایعم
  هوی  زجت اوب یوبتارم    هلوسلس لویلحت دونیارف .دراد دوجو اهرایعمریز و اهرایعم یور تیساسح لیلحت ناکما و دننک یم
  میموصت  هلئوسم ،شور نیا رد .دزادرپ یم اه نآ لح هب و دنک یم لیدبت هداس یلکش هب ار اه نآ هدیچیپ و لکشم لئاسم
  رد یوتحار  هوب دناوتب هدنریگ میمصت ات دوش یم میسقت اه هنیزگ و ،اهرایعمریز ،اهرایعم ،فده فلتخم حولس هب یریگ
      یاروجا یاروب بوسانم قطاونم شنیزوگ رد .(400 ،9390 ،ناراکمه و ناگجب یرهاط) دنک تقد میمصت نیرت ک وک
         بوسانم قطاونم  اوختنا یاروب .توسا یدربراوک و هدوش هوبرجت یا هوی وش  راویعم زا هدافتسا ،یرگشدرگ یاه تیلاعف
        یووس زا هدوش هوئارا یاوهرایعم توسا یهیدوب هوک  دووش یم هدافتسا ینوگانوگ یاهرایعم زا ایند حلس رد یرگشدرگ
    میومعت لوباق رووشک عونتم و صاخ طیارش  امت رب دناوت یمن یلک دومنهر حلس رد اهنت یناهج طبر یذ یاه نامزاس
  هدروک جراخ  اع لکش زا ار اهرایعم نیا دنناوتب دوخ یناسنا و یعیبط یاه یگ یو  امت هب هجوت اب دیاب اهروشک .دشاب
  هونومن  قطاونم  تویمها و  شوقن  هوب  هوجوت اب .(90 ،9190 ،ناینونجم و راک هناد) دنهد قیبلت دوخ صاخ طیارش هب و
  ،دونیارف  نویا رد یتلود ریغ و یصوصخ یاه تکراشم  ذج ه یو هب و ناردتزام ناتسا یرگشدرگ قنور رد یرگشدرگ
  حلوس رد یرگشدرگ هنومن هقلنم 50 دادعت هک ،تسا هدیسر بیوصت ناتسا رد هنومن هقلنم 03 نونک ات 2190 لاس زا
   ناتوسرهش و ناتوسا  حلوسرد  یرگوشدرگ هعسوت دهاش ناوت یم ،قطانم نیا هعسوت اب هک ،دراد رارق هوکداوس ناتسرهش
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  روظن زا هوکداوس ناتسرهش رد یرگشدرگ هنومن هقلنم 50 ناوت ساسا رب ات تسا نآ رب رضاح شهو پ نیاربانب .میشاب
 ار  یرگوشدرگ    هونومن قطاونم نویا  یوبتارم هلسلس لیلحت شور و هدش نییعت یاه صخاش هب هجوت اب یراذگ هیامرس
  ،روگید یوس زا و یرگشدرگ دصاقم  اختنا یارب نارگشدرگ هب وس کی زا دناوت یم یدنب هبتر نیا .دنک یدنب تیولوا
 .دنک ینایاش کمک یرگشدرگ ناراذگ هیامرس و هنیمز نیا رد طبترم یاه تیریدم ،یرگشدرگ نازیر همانرب هب
 یرظن ینابم
 ییاسانش ،نیاربانب ؛دنتسه راوتسا ییاضف -یناکم یاه عونت زا یریگ هرهب و یلحم هعسوت رادم رب هعسوت نیون یاهوگلا
 دراد  راروق  هعوسوت نازیر همانرب هجوت نوناک رد ییایفارغج یاهاضف درخ حولس رد فلتخم یاه یدنمناوت و اه تیفرظ
  اوب  عباونم نآ یریگراک هب ،یرگشدرگ هقلنم کی یاه هتشاد و عبانم فیک و مک زا غراف .(2 ،1190 ،راصحرای و یردب)
  ریذوپ  ناوکما  لاوح  هومه رد و هشیمه ،هیامرس و یناسنا یورین ،تعیبط ،نامز زا معا فلتخم یاه تیدودحم هب هجوت
 ,Hall & Page) دور ی وم  راموشب   اوگ نیرت مهم یزیر همانرب ،میمصت و  ادقا هنوگره زا لبق ساسا نیا رب .دوب دهاوخن

  یروما نآ  قوفوم  تیریدوم و هعسوت هب یبایتسد یارب حولس هیلک رد مسیروت یزیر همانرب ًاالوصا هک ار  .(321 ,2014
  یزویر همانرب یارب اه عوضوم نیرت مهم زا ،یتسیروت یاه تیلاعف هعسوت یارب بسانم یحاون ییاسانش و ،تسا یساسا
       ،فولتخم قطاونم رد نزاووتم دوشر هویرظن ساوسا رب نانادداصتقا هزورما .(54 ،4390 ،لصا هداز جرف) تسا مسیروت
    لداوعتم هعوسوت دوندقتعم و  دوننک ی وم حرلم نزاوتم هعسوت هب ندیسر یارب ار حیحص یا هقلنم یزیر همانرب یرورض
  یوفیک ی اوه یوافت ات دروآ مهارف قطانم همه عماج هعسوت یارب ار یاناکما و طیارش نیرتهب هک تسا نآ رب یا هقلنم
 .(910 ،1390   ،نایدومحا و یوتحالف ) دروبب نیب زا ًااتیاهن و دناسرب لقادح هب ار یا هقلنم نورد و یا هقلنم نیب یگدنز
      روه راذوگ هیامروس یتراوبع هوب دشاب یم یرگشدرگ دعتسم قطانم رد یراذگ هیامرس یا هقلنم هعسوت یاه هار زا یکی
    داوجیا یاروب ار  زال هیامروس نی مأوت و ییارجا یاه حرط هیهت تیلوئسم هک تسا یتلودریغ یقوقح ای یقیقح صخش
     زا یوشان قووقح هویلک و هوتفریذپ ار هقلنم لخاد رد یارباخم و زاگ ،هار ،قرب ، آ لیبق زا زاین دروم یاه تخاسریز
    و طیاروش اوب بوسانتم روشک ره نیاربانب .(9 ،3190 ،یرگشدرگ هنومن قطانم رتفد) دراد رایتخا رد ار یراذگ هیامرس
  رد .دروآ مهاروف یا هقلنم هعسوت یارب دعتسم قطانم رد ار (یتلود -یصوصخ) یراذگ هیامرس طیارش دیاب شیاهزاین
  دویدج  یاوه ینکشراتخاس نیا هک تسا ینکش راتخاس یعون یاراد هک ایوپ تعنص کی ناونع هب یرگشدرگ نایم نیا
   رتدنموشزرا زور روه یرگشدرگ دنمناوت یاهاضف یارب قیاقد و نامز هک تساجنیا و دنا هدمآرد عیرس جاوما لکش هب
       هونومن قطاونم داوجیا و یزویر هومانرب توهج شالت اه حرط نیا زا یکی .(03 ،1190 ،راصح یرای و یردب) دوش یم
   ،یوسررب ،هوعلالم یارب ایند حلس رد یددعتم ییارجا و یرظن یایبرجت هزورما .دشاب یم دعتسم قطانم رد یرگشدرگ
 Tsai ) دونراد یدوعص دنور یروانف یاه تفرشیپ اب  اگمه هک دراد دوجو یرگشدرگ قطانم تیریدم و یزیر همانرب

et al., 2010, 386). بولج  توهج یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس لیکشت نوناق 1 هدام ساسا رب  
  هوئارا و  یدرگناوهج و یدرگناریا و ییانب ریز یاسیسأت داجیا 30/50/1190  وصم یجراخ و یلخاد ناراذگ هیامرس
  روتمک قطانم رب دیکات اب یرگشدرگ یاه بلق و روشک دعتسم قطانم رد دناوت یم تلود ،نادرگناهج هب بسانم یامدخ
 ،یرگشدرگ هنومن قطانم رتفد) دهدب ار یرگشدرگ هنومن قطانم سیسأت هزاجا یتلودریغ شخب یضاقتم هب هتفای هعسوت
 ی اوه  هوبذاج    زا یبوسانم هرتوسگ ندووب اراد نمض هک دوش یم قالطا یا هدودحم هب یرگشدرگ ه یو هقلنم .(5 ،3190
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   رد هوک یبوسانم یاه یراذگ هیامرس هب هجوت اب هدنیآ رد و هدوب نارگشدرگ یاریذپ رضاح لاح رد ،یعیبط و یگنهرف
  دوننک     ذوج دووخ هوب ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ زا یرت شیب رایسب دادعت دور یم راظتنا دش دهاوخ  اجنا اه نآ
  دنووش یم نییعت یلحم و یناتسا ،یلم ،یللملا نیب حلس راه  رد تیفرظ ساسا رب قطانم نیا .(099 ،4390 ،یناوضر)
  :هولمج زا  یوگنهرف  ،یهاوفر  ،یتامدوخ  زوکارم  یاراد یرگوشدرگ  هونومن  هوقلنم ره .(15 ،1390 ،ناراکمه و یعامش)
  ریاوس و  اوه کراپ ،یشزرو ،یحیرفت ،یرنه ،یگنهرف و یتسد عیانص هضرع و دیلوت ،دیرخ ،ییاریذپ ،یتماقا یاهدحاو
 و عونتم یاهدرکلمع یرگشدرگ هنومن قطانم یازجا .(01 ،3190 ،ناراکمه و یلکوت) دوب دهاوخ یرگشدرگ یامدخ
   یازوجا و توسا روصحم ریغ هنومن هقلنم هدودحم .تسا رارقرب لباقتم یدرکراک لماعت ازجا نیا نایم و دنراد لمکم
  زا رووظنم . دوننک ی وم  هوئارا نار گوشدرگ هب ار فلتخم یامدخ زا یعیسو فیط ،هتسویپ مه هب و گنهامه هعسوت اب نآ
    یاروب نآ تیباذوج نازویم و یامدخ ،اه هبذاج عونت و بیکرت رظن زا هنومن هقلنم یراذگرثا هنماد ،هنومن هقلنم حلس
      هونومن قطاونم هوب هوک توسا یا هیاپ ای هبتر ،هنومن هقلنم هجرد زا روظنم و تسا یرگشدرگ رازاب فلتخم یاه فیط
   یاهدوصقم یدونب  حلوس .(21 ،9390  ،ناراوکمه و ییایض) دوش یم العا هجرد راه  رد فلتخم حولس یرگشدرگ
  یزویر همانرب فده هک ار  تسناد هقلنم کی رد ییاضف یزیر همانرب دنیارف زا یشخب ،یعون هب ناوت یم ار یرگشدرگ
  وللم رارقتسا هدنیآ تیعضو ینیب شیپ اب هارمه عبانم نیا زا یرادرب هرهب یگنوگ  و نیمزرس عبانم تخانش ،ییاضف
  یریگوولج و نیمزرس هنهپ رب یداصتقا  وللم و نزاوتم ،لوقعم دشر نیمأت روظنم هب تعیبط رد یو درکلمع و ناسنا
 رد  دویاب .(14 ،0390  ،یروکوشا یموصعم) تسا نیمزرس یاضف رد یفنم و یبیرخت یاه  اتزاب و لداعت  دع زورب زا
  ،حلوس  کوی رد   هوک یرووط هب ،تسا یرگشدرگ یدنب هقلنم زا یتوافتم  وهفم یرگشدرگ یدنب حلس هک تشاد رظن
 (... و یبهذم ،یراجت ،ارگ تعیبط ،یگنهرف ،یخیرات) یرگشدرگ یوافتم یاه هنوگ و اه شقن اب دصقم / هقلنم نیدن 
  ،قطاونم  فولتخم  یاوهریغتم و اه سناجت ،اه ییارگمه ،یدنب حلس  وهفم رد نیا رب هوالع .دشاب هتشاد دوجو دناوت یم
  راروق  حلوس  کوی رد ار هقلنم کی فلتخم یاهدصقم هک تسا یرگشدرگ هعسوت ناوت نیا هکلب دنتسین راذگرثا یلیخ
  حلوس کی رد زارت مه و شزرا مه یرگشدرگ یاه ناوت و اه تیلباق اب ییاهدصقم ؛یرگشدرگ یدنب حلس رد .دهد یم
 شخبریز ریاس فالخرب یرگشدرگ .(21 ،5390 ،یمظاک) دنوش یدنب هبتر یدومع راتخاس رد هک نآ هن دنریگ یم رارق
  توکرح  نووماریپ  هوب زکرم زا رگشدرگ و لوپ هک  وهفم نیا هب ؛تسا رادروخرب ینکش راتخاس تلصخ زا یتیلاعف یاه
 .(10 ،9390    ،ییاقوس و یدزوی یلپاوپ) دراد  دووجو نوماریپ هب زکرم زا ناسنا و هیامرس ت وادم نایرج کی ینعی ؛دنک یم
 یترابع هب .تسا هدش یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس قوشم یرگشدرگ و یداصتقا دشر نیب تببم طابترا هزورما
 رد یراذگ هیامرس بسانم یاه ناکم ییاسانش  زلتسم لوا  اگ رد یرگشدرگ هریجنز فلتخم ءازجا رد یراذگ هیامرس
 رد الاب تیولوا و رت شیب یلخاد یهدزاب  رن ،رت شیب صلاخ شزرا یاراد لآ هدیا ناکم یترابع هب دشاب یم یرگشدرگ
  هعوسوت یارب یرازبا یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس .(11 ،5390 ،هداز یقت و یرون) دوب دهاوخ یرگ لابرغ یاهرایعم
  و یوحیرفت ی اوه  ناوکم  و ،یوگنهرف -     یخیراوت راوثآ یاراد هوک ییاهرووشک رد روما نیا .تسا رقف شهاک و یا هقلنم
 ,Ashe) دوش یم یداصتقا یاه تیلاعف ریاس و یرگشدرگ شخب نیب طباور شرتسگ بجوم دنتسه عونتم یرگشدرگ

 بسانم یاه ناکم ییاسانش دنمزاین یرگشدرگ یاه تیلاعف هریجنز رد یراذگ هیامرس یللملا نیب هصرع رد .(1 ,2005
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 دراد   ناوبزیم رووشک یداصتقا طیارش هب یگتسب یراذگ هیامرس یارب یناکم تیزم و تسا یبایرازاب و یراذگ هیامرس
(Kantarci, 2007, 821). 
 هنیشیپ
    دادوعت ،یروصب شزرا نوو  ییاهرایعم و AHP کینکت زا یریگ هرهب اب یقیقحت رد (1190) یراصح یرای و یردب
      زوکارم هوب یوکیدزن ،توسرف رگوشدرگ ی اوه نوناک هب یکیدزن ،هعسوت لباق یاضف ،ناسآ یسرتسد ،یرگشدرگ هبذاج
   هو ایرد هوقلنم و لگهوک ،سیقلب همش  یرگشدرگ قطانم هک دندیسر هجیتن نیا هب اضاقت مجح و نابیتشپ یتامدخ
 یرگشدرگ عماج حرط هیهت و یرگشدرگ هنومن قطانم ناونع هب  اختنا یارب اه هنیزگ نیرت بسانم ناونع هب رثوک دس
    و سیوسپات کوینکت زا یرویگ هرهب اب یشهو پ رد (0390) ناراکمه و یرون .دنتسه دمحا ریوب و هیولیگهک ناتسا رد
 و  آ طیار وش  ندووب اراد ،نآ  رواوجم  اوی  یرگوشدرگ   ذاوج یاه یگ یو ای یگ یو کی رد ندش عقاو نو  ییاهرایعم
  سرتوسد رد ،یامدخ و یالیهست و یسرتسد تیعضو ،یفاک تحاسم ،قطانم یرصب تیعضو ،یا هیحان صاخ ییاوه
 یاریثأت ،یلیحم تسیز یارثا ،فارطا طیحم اب هقلنم هبذاج سناجت ،قطانم یاه تخاسریز هعسوت ندوب یلمع ای ندوب
 هاشنامرک بلق ششوپ تحت یرگشدرگ هنومن قطانم هک دندیسر هجیتن نیا هب یتینما یاه صخاش تیفیک و یداصتقا
   قطاونم ریاوس و طسوتم حلس رد و  ود هبتر رد یاناماروا هنومن قطانم ، وخ رایسب حلس رد قطانم رگید هب تبسن
   کوینکت زا هدافتوس ا اوب یا  هوعلالم رد (9390) هداز   یوقت و یروون . دونا  هدوش یبایزرا هاشنامرک ناتسا یدعب حولس رد
    راوشبآ ساوسا نویا رب هک ،دنتخادرپ نیریش رصق یرگشدرگ بلق یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا هب سیسپات
     بولق روترب هونومن قطاونم 3143/1    زاویتما اوب یباوقراه  و 2333/1    زاویتما اوب نیولگ  ارس ،2351/1 زایتما اب ناریپ
 و AHP   کوینکت زا یرویگ هرهب اب یشهو پ رد (5390) ناراکمه و رظن شوخ .دندش یفرعم نیریش رصق یرگشدرگ
    ، ارآ یولیحم ،ناوسآ یوسرتسد ،ییاز لاغتشا هب نالوئسم هجوت ،ابیز زادنا مش  ،هقلنم ندوب دعتسم نو  ییاهرایعم
          هونومن قطاونم رد هوک دنتوشاد راوهظا هاگوشیامن داوجیا و یزاوون ناومهم ،هقلنم  درم یالاب یهاگآ ،یعامتجا تینما
    یاروب یروتهب طیاروش 9 ات 0 یاه تیولوا اب کنو و یلع نیدیز ، ریمس راشبآ بیترت هب  ریمس ناتسرهش یرگشدرگ
 هدافتسا اب ار نامرک ناتسا یرگشدرگ هنومن قطانم یقیقحت رد (4390) ینیسحلا  داخ و یلالج .دنراد یراذگ هیامرس
  روظنرد ی اوه  لوماع  ناویم زا هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب و ،دندومن یدنب حلس صخاش 34 و یلماع لیحت کینکت زا
  موک 04/0  رادوقم   اوب تخووس نی مأوت و لماع نیرترثوم 14/10 رادقم اب یگنهرف -یتماقا تخاسریز لماع هدش هتفرگ
  ندووب ار          اد روظن زا هوس اوت کوی حلوس رد بویترت هوب یبووط و راوپوج ،روتخد هعلق هنومن قطانم و ،دنا هدوب نیرترثا
 ی نانتوسد  روبجنر . دنوشاب ی وم    یونارمع یاویلمع و یراذوگ هیامرس تهج طیارش نیرتهب و یرگشدرگ یاه تخاسریز
   یرگوشدرگ هونومن قطانم یدنب تیولوا هب  ادقا AHP یبتارم هلسلس کینکت زا هدافتسا اب دوخ همان نایاپ رد (1390)
        تویولوا بیروض اوب ناماوس یرگوشدرگ هونومن هوقلنم هک داد ناشن جیاتن .تسا هدومن یرایتخب و لاحم راه  ناتسا
    توهج ار طیاروش نیروتهب هجیتن رد ،هدروآ تسدب ار زایتما نیرت شیب ناتسا یرگشدرگ هنومن هقلنم 20 نیب 2431/1
      تویفرظ دروسایس و راوغریپ یرگوشدرگ هونومن هقلنم ود نینچمه .دشاب یم اراد ینارمع یایلمع و اه یراذگ هیامرس
  و گوناد .دیامن رظن دیدجت دروم نیا رد تسیاب یم نامزاس و هتشاد ار یلم حلس رد یرگشدرگ قطانم هب ندش لیدبت
       یدونب تویولوا و یباویزرا متوسیس هوک دنتوشاد نایب یرگشدرگ یارب یعیبط یاه هبذاج یبایزرا رد (5115) ناراکمه
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       .دونک کومک هنالوئوسم لومع هوب ناونآ قیوشت و یدنمتیاضر شیازفا ،اه ناکم  اختنا رد نارگشدرگ هب تسا نکمم
      هلوسلس راتخاوس کوی هولاقم نویا رد .دنروآ تسد هب اه تیاس نیا رد درکلمع هوحن زا یرتهب کرد ناریدم نینچمه
 زا هدافتسا اب و داهنشیپ راتخاس فلتخم رصانع هب تیولوا صیصخت قیرط زا هدش تظافح قطانم یبایزرا یارب یبتارم
 .دش یدنب هتسد حلس راه  هب ایلارتسا رد ایروتکیو یاه کراپ ،درادناتسا فارحنا شور
  یروآدروگ شور   .توسا یولیلحت -     یفیوصوت ،شور و تویهام روظن زا و یدربراوک ،فدوه ظاحل هب رضاح شهو پ
  ناوسانشر   اک لماوش یراومآ هوعماج  .توسا همانشسرپ و یرادرب شیف یروآدرگ رازبا و ینادیم و یا هناخباتک یاعالطا
     چیوه هوک نآ هوب هوجوت اب .دندش  اختنا هنومن مجح ناونع هب رفن 15 دادعت هک دوب یرگشدرگ رد لاعف یاه نامزاس
   یراذوگ هیامروس تهج یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا یارب نامزاس یوس زا یصخشم صخاش و رایعم هنوگ
 رد  رثؤوم ی اوه  صخاوش    یوفلد کوینکت زا یرویگ هرهب اب و قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم نییبت اب اذل ،تسا هدشن هئارا
   یدونب تویولوا هب (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب و  اختنا یرگشدرگ هنومن قطانم یراذگ هیامرس
 .دش هتخادرپ قطانم
 زا یا  هدرتوسگ  فویط یارب نونکا و دش هتخانش یملع مهم شور کی ناونع هب 1330 ههد همین زا ،یفلد :یفلد کینکت
 یشور ای درکیور یفلد .دوش یم هدافتسا اه نیلپیسید و اه هنیمز زا یا هدرتسگ فیط رد و ،هدیچیپ و روحم هدنیآ یالاؤس
  اوی  و .توسا لاؤس کی ای عوضوم کی دروم رد ناصصختم هورگ کی زا یارظن جارختسا یارب قیقحت رد کیتامتسیس
 یارظن کبدیف و ،ناگدنهد خساپ یمانمگ  فح اب یا همانشسرپ یاهدنار زا یرس کی قیرط زا یهورگ عامجا هب ندیسر
  نتخاوس  صخوشم  یاروب  شالوت  هاوگ و هدیا کی دروم رد رظن قافتا هب ندیسر ،عامجا زا روظنم .تسا لناپ یاضعا هب
 رد  صاوخ حلس کی رد ناگدننک تکرش قفاوت ًاافرص هکلب ،تسین حیحص خساپ نتفای ینعم هب عامجا .تسا اه یوافت
     و توسا (اومن و هونایم ،نیگناویم) ی زوکرم ی اوه  هزادونا یفلد یاعلالم رد هدش هدافتسا یلصا یاهرامآ .تسا عوضوم
 رد .(210-310 ،1190   ،ناراوکمه و یدومحا ) توسا (یکرا  نایم هدودحم و رایعم فارحنا) یگدنکارپ یاه صخاش
    ار لوناپ یاوضعا هوکداووس ناتسرهش یرگشدرگ شخب اب طبترم یاه نامزاس ناسانشراک زا رفن 15 دادعت شهو پ نیا
 .دیدرگ هدافتسا رایعم فارحنا و نیگنایم یاهرامآ زا اه خساپ زیلانآ تهج و دنا هداد لیکشت
   یاروب هوک تسا یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف هرایعمدن  یریگ میمصت یاه کینکت نیرتدماراک زا یکی :AHP کینکت
   هدوش هداوهن انب یجوز یاه هسیاقم ساسا رب کینکت نیا .دش حرلم 1130 لاس رد یتعاس لآ ساموت طسوت راب نیلوا
 :تسا هدش یراذگ هیاپ ریز لوصا رب شور نیا .دهد یم ناریدم هب ار فلتخم یاهویرانس یسررب ناکما و تسا
 ار  اوه  هونیزگ  هوک یا  هوناگدن  یاهرایعم  ود رلس رد ،هلاسم ییاهن فده لوا رلس رد) یبتارم هلسلس راتخاس داجیا
 رد  یرویگ  میموصت یاه هنیزگ و (دریگ یم رارق رلس نیا رد دشاب هتشاد دوجو زین یعرف یاهرایعم رگا) دنک یم فیرعت
 (دریگ یم رارق رخآ رلس
    موه اوب ود هوب ود ار  اوه نآ اهرایعمریز و اهرایعم (نزو) تیمها بیرض نییبت یارب) اهرایعمریز و اهرایعم نزو نییبت
 (0 لودج) تسا یتعاس یتیمک هن سایقم رما نیا رد هسیاقم یانبم .مینک یم هسیاقم
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 اهرایعم ییودود هسیاقم یارب یتعاس یتیمک هن سایقم (1) لودج
 حیضوت فیرعت (تیمها یدش) زایتما
 .دنراد یواسم تیمها رایعم ود یواسم تیمها 0
 تسا j زا رتشیب یکدنا i تیمها رتشیب یکدنا تیمها 9
 تسا j زا رتشیب i تیمها رتشیب تیمها 2
 تسا j زا رتشیب یلیخ یکدنا i تیمها رتشیب یلیخ تیمها 1
 .تسا هدیسر یابثا هب یعلق روط هب j هب تبسن i رتشیب یلیخ تیمها قللم تیمها 3
 .دراد دوجو هنایم یاه تلاح هک یماگنه نیبانیب یاحیجرت 1 ،3 ،4 ،5

    هیبوش اوهرایعمریز و اوهرایعم زا کی ره هب تبسن اه هنیزگ نزو ندروآ تسد هب دنیارف)اه هنیزگ تیمها بیرض نییعت
 .تسا فده هب تبسن اهرایعم تیمها بیرض نییعت
   روه ییاوهن زایتما ،اه هنیزگ و اهرایعم تیمها بیارض قیفلت زا ،هلحرم نیا رد) اه هنیزگ (تیولوا) ییاهن زایتما نییعت
 (دوش یم نییعت اه هنیزگ زا کی

 j هنیزگ ییاهن زایتما =

 
 

 
        رد یراگزاوس یوسررب ناوکما یوبتارم هلوسلس لویلحت دونیارف  یاوه  تویزم زا یکی)اه تواضق رد یراگزاس یسررب
   قویرط زا یراگزاوسان  بیروض نیاربانب .تساهرایعمریز و اهرایعم تیمها بیرض نییعت یارب هدش  اجنا یاه یواضق
 :دوش یم هبساحم لیذ هلبار

 
 .ددرگ یم دروآرب ریز هلب ار زا هدافتسا اب و هدوب یجوز هسیاقم سیرتام یراگزاس صخاش CI نآ رد هک

 
 .ددرگ یم جارختسا 5 لودج زا زین یفداصت صخاش ناونع تحت RI رتماراپ

 سیرتام دعب ساسا رب RI صخاش یارب رظانتم ریداقم (2) لودج
N 5 9 4 2 3 1 1 3 150 00 50 90 40 20 

R.I 1 12/1 3/1 50/0 45/0 29/0 04/0 24/0 34/0 02/0 14/0 32/0 12/0 32/0 

 . دویآ ی وم   توسد هوب (R.I ) ندووب  یفداوصت  صخاوش هب (I.I) یراگزاسان صخاش میسقت زا (I.R) یراگزاسان بیرض
 اه یواضق رد دیاب هنرگو تسا لوبق دروم اه یواضق رد یراگزاس دشاب 0/1 یواسم ای رت ک وک بیرض نیا هچنان 
 .(915-215 ،2390 ،یوسوم و هداز میهاربا) دوش رظن دیدجت
 هعلاطم دروم هدودحم
  نویا . درویگ ی وم رب رد ار ،ناتسا تحاسم دصرد 41/1 ربارب عبرم رتم ولیک 1115 دودح یتحاسم اب هوکداوس ناتسرهش
  هوقیقد 34 ییایفارغج ضرع نیب رد یزکرم زربلا یاه هوک یلامش هنماد رد ناردنزام ناتسا یزکرم شخب رد ناتسرهش
 92 و  هوقیقد 40  اوت هجرد 52 و هقیقد 39 ییایفارغج لوط نیب رد و یلامش هرکمین هجرد 39 و هقیقد 95 ات هجرد 29
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  هوب  لاموش زا  هوکداووس ناتسرهش .تسا هدش عقاو ایرد حلس زا یرتم 113 یلا 111 عافترا رد و یقرش هرکمین هجرد
  یراوس  ناتوسرهش  هوب  قروش زا و  لوباب  ناتوسرهش  هوب  رغ زا ،هوکزوریف ناتسرهش هب  ونج زا ،رهش مئاق ناتسرهش
  تویعقوم 0   هراموش هوشقن ،هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یایصوصخ 9 هرامش لودج .دوش یم دودحم
 ناشن هوکداوس ناتسرهش رد ار یرگشدرگ هنومن قطانم تیعقوم 5 هرامش هشقن ناردنزام ناتسا رد هوکداوس ناتسرهش
 .دهد یم

 
 3390 ،ناگدنراگن :عبنم ناردنزام ناتسا رد هوکداوس ناتسرهش تیعقوم (1) هشقن

 
 3390 ،ناگدنراگن :عبنم هوکداوس ناتسرهش رد یرگشدرگ هنومن قطانم تیعقوم (2) هشقن

 



 31 ...قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا

 هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم تایصوصخ (1) لودج
 (رتمولیک) ناتسا زکرم ات هلصاف درب تیفرظ (راتکه) تحاسم یرگشدرگ هنومن هقلنم
 4/32 یلم 239  راوج
 210 یلحم 12 تشالآ
 510 یناتسا 19 کسرو
 020 یلحم 112 رس هندرگ
 54 یناتسا 100 یلکردنا
 1/43 یللملا نیب 120 زربلا
 0/23 یلم 12 تشپرمک
 9/01 یلم 12 تسا  روش
 200 یلم 12 کودگ
 44 یلم 110 کناتسجنرب
 0/11 یناتسا 10 رهمدازا
 3/11 یناتسا 10 م  م 

 3390 ،ناردنزام ناتسا یرگشدرگ و یتسد هیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس :عبنم

 اه هتفای

 کینکتزا هدافتسا اب یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم باختنا رد رثؤم یاه صخاش ییاسانش

 یفلد
 رد رثؤم یاه صخاش قیقحت قباوس ساسا رب .دش هتخادرپ قیقحت هنیشیپ یسررب هب ،یفلد لحارم راک هب عورش زا لبق
 .تسا هدمآ 4 لودج رد یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا

 قیقحت هنیشیپ ساسا رب یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم باختنا رد رثؤم یاه صخاش (4) لودج
 (5390) یسیدقت و یمیحر ،رظن شوخ یعامتجا تینما ،ناسآ یسرتسد
 (1190) راصح یرای و یردب نابیتشپ یتامدخ زکارم هب یکیدزن ،تسرف رگشدرگ یاه نوناک هب یکیدزن ،هعسوت لباق یاضف ،ناسآ یسرتسد
  یاوه  تخاوسریز  هعوسوت ندوب یلمع ای ندوب سرتسد رد ،یامدخ و یالیهست و یسرتسد تیعضو ،یفاک تحاسم
 یتینما یاه صخاش تیفیک ،قطانم

 (9390) هداز یقت و یرون

390 ،ناگدنراگن یاعلالم :عبنم 3 

 : دووب حرش نیا هب زاب لاؤس کی لماش هک ،دش هداد رارق لناپ یاضعا رایتخا رد زاب همانشسرپ 15 دادعت لوا هلحرم رد
 هوکداوس ناتسرهش رد یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا رد رثؤم یاه صخاش امش رظن هب
  کوی  یرووص هب هباشم یاه هیوگ و ،دنداد  اوج اه شسرپ هب وگخساپ رفن 15 زا رفن 20 هلحرم نیا رد ؟تسا  ادک
 رد لوا  همانوشسرپ زا  لوصاح  یاوه هیوگ هوالعب قیقحت هنیشیپ زا لصاح یاه هیوگ  ود هلحرم رد .دش هصالخ هیوگ
  نازویم نییعت روظنم هب (دایز یلیخ =2 ،دایز =4 ،طسوتم =9 ،مک =5 ،مک یلیخ =0) یا هنیزگ جنپ یرکیل فیط بلاق
 ی ووق  عاومجا  ،هویوگ 3 رد  هوک ،دنا هتشاد تکراشم لوا هلحرم رد هک تفرگ رارق یناسانشراک رایتخا رد ،اه نآ تیمها
(0> SD) 0 اب یاه صخاش  وس هلحرم رد .دمآ دوجو هب لناپ یاضعا نیب< SD و .دندیدرگ فذح هیوگ 2 دادعت هب 
  راویعم  فاروحنا .(2  لودوج)  دویدرگ  توفایرد SD<0  اوب  ییاوه  هویوگ  تویمها نازیم هرابرد لناپ یاضعا رظن ًااددجم
 21/1 زا  یراذوگ  هیامروس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا رد رثؤم یاه صخاش هرابرد اضعا یاه خساپ
  هوب  لوناپ  یاوضعا نیب رظن قافتا هک تفگ ناوت یم نیاربانب ،تسا هتفای شهاک  وس هلحرم رد 41/1 هب  ود هلحرم رد
 .تسا هدمآ تسد
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 باختنا رد رثؤم یاه صخاش تیمها نازیم هرابرد ناسانشراک تارظن رایعم فارحنا ،نیگنایم (5) لودج

 یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم 
 رایعم فارحنا نیگنایم صخاش فیدر
 14/4 93/1 (X1) یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا 0
 92/4 43/1 (X2) تسرف رگشدرگ یاه نوناک ناونع هب یرگشدرگ هنومن قطانم یکیدزن رد یتیعمج درزب یاه بلق دوجو 5
 91/4 32/1 (X3) یرگشدرگ اب طبترم یاسیسات شرتسگ و داجیا یارب یفاک یاضف و تحاسم ندوب اراد 9
 92/4 43/1 (X4) نارگشدرگ یتامدخ یاهزاین نیمأت یارب نابیتشپ یتامدخ زکارم هب یکیدزن 4
 13/4 51/1 (X5) (... و هداج تیفیک و عون ،رهش نیرت کیدزن و ناتسرهش ،ناتسا زکرم ات هلصاف) یسرتسد تیعضو 2
 14/4 41/1 (X6) یرگشدرگ هنومن قطانم رد یسایس و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یابث و تینما دوجو 3
 14/4 53/1 (X7) یرگشدرگ هنومن قطانم رد دوجوم یاه تصرف و اه تیفرظ یفرعم تهج یبای رازاب و یاغیلبت 1
 15/4 11/1 (X8) یرگشدرگ هنومن قطانم رد (... و نفلت ،قرب ، آ) اه تخاسریز هعسوت ندوب یلمع و ندوب سرتسد رد 1
 99/4 13/1 (X9)(... و یگنهرف ،یخیرات ،یعیبط یاه هبذاج) یرگشدرگ یاه هبذاج و دصاقم رگید اب یراوجمه و یرگشدرگ روحم رد نتشاد رارق 3

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 

 AHP کینکت ساسا رب هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا

  تویولوا  رووظنم هب ،یراذگ هیامرس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا رد رثؤم یاه صخاش نییعت زا سپ
 .دش هتفرگ هرهب یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب
 AHP لدم یزاس هدایپ

 قیقحت هلاسم زا یبتارم هلسلس راتخاس لیکشت
 زا  راتخاوس نیا .تسا قیقحت هلاسم زا یبتارم هلسلس راتخاس لیکشت AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف رد  اگ نیلوا
  هیامروس هعسوت تهج یرگشدرگ هنومن قطانم  اختنا) هعلالم فده ،حلس نیتسخن رد تسا هدش لیکشت حلس هس
  هوب  یرگوشدرگ هنومن قطانم یبتارم هلسلس حلس نیرخآ رد و (2 لودج) رظن دروم یاهرایعم ود حلس رد ،(یراذگ
 .(0 لکش) دنا هتفرگ یاج یبایزرا دروم یاه هنیزگ ناونع

 
 هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا یبتارم هسلس راتخاس (1) لکش

 3390 ،ناگدنراگن یاعلالم :عبنم

 اهرایعم یراگزاس دصرد هبساحم
  هوب  یوهد شزرا رد  یراگزاوس دوجو هب طونم ،AHP شور رد بختنم یاهرایعم زا هدافتسا اب یبای ناکم قیقد  اجنا
 .دشاب یم لوبق دروم و 0 زا رتمک ،421/1 اب ربارب شهو پ نیا رد هدش هبساحم یراگزاس نازیم .تسا هتسباو اه نآ



 11 ...قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا

 شهوژپ یاهرایعم تیمها بیرض و نزو نییعت
   ادوقا و بیکرت مه اب ار یرگشدرگ ناسانشراک یاه هاگدید ،یاعالطا یزاس هدامآ تهج ،اه همانشسرپ لیمکت زا سپ
 اهرایعم همانشسرپ هلحرم نیا رد .میدومن شهو پ یاهرایعم تیمها بیرض و نزو نییعت ،یسدنه نیگنایم هبساحم هب
 نیا (دیدرگ نییعت 3-0 دادعا اب یرگید رب رایعم کی تیمها و یمک یروص هب هسیاقم) دندش هسیاقم مه اب ود هب ود
 .(0 رادومن و 3 لودج) دش  اجنا ود هب ود یروص هب اهرایعم یمامت یارب هسیاقم

 شهوژپ یاهرایعم تیمها بیرض (6) لودج
 تیولوا تیمها بیرض اهرایعم
 3 131/1 یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا

 1 141/1 تسرف رگشدرگ یاه نوناک ناونع هب یرگشدرگ قطانم یکیدزن رد یتیعمج درزب یاه بلق و

 5 915/1 یرگشدرگ اب طبترم یاسیسات شرتسگ و داجیا یارب یفاک یاضف و تحاسم ندوب اراد

 2 911/1 نارگشدرگ یتامدخ یاهزاین نیمأت یارب نابیتشپ یتامدخ زکارم هب یکیدزن

 3 191/1 (... و هداج تیفیک و عون ،رهش نیرت کیدزن و ناتسرهش ،ناتسا زکرم ات هلصاف) یسرتسد تیعضو

 4 150/1 یرگشدرگ هنومن قطانم رد یسایس و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یابث و تینما دوجو

 1 021/1 یرگشدرگ هنومن قطانم رد دوجوم یاه تصرف و اه تیفرظ یفرعم تهج یبای رازاب و یاغیلبت

 9 440/1 یرگشدرگ هنومن قطانم رد اه تخاسریز هعسوت ندوب یلمع و ندوب سرتسد رد

 0 125/1 یرگشدرگ یاه هبذاج و دصاقم رگید اب یراوجمه و یرگشدرگ روحم رد نتشاد رارق

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 

 
 شهوژپ یاهرایعم هب یهد نزو (1) رادومن

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 

  اوب یرگشدرگ یاه هبذاج و دصاقم رگید اب یراوجمه و یرگشدرگ روحم رد نتشاد رارق صخاش 3 لودج ساسا رب
  درووم ی اوه صخاش نیب رد ار نزو نیرتمک (5191/1) یسرتسد تیعضو صخاش و نزو نیرت شیب 25/1 یبسن نزو
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب شهو پ نیا رد رظن
 اه هنیزگ تیمها بیرض نییبت
     هوسیاقم موه اوب ناوسانشراک رظن قبط اه صخاش زا کی ره ساسا رب هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن هقلنم 50
 نزو  اوب x3 ،110/1  یناوکم نزو  اوب x2 ،155/1  یناوکم نزو  اوب x1 یاه صخاش رد  راوج 1 لودج قبالم .دندیدرگ
  یناوکم نزو  اوب x7 ،310/1  یناوکم نزو  اوب x6 ،155/1  یناوکم نزو  اوب x5 ،205/1 یناکم نزو اب x4 ،225/1 یناکم
455/1، x8 صخاووش رد تووشالآ و 105/1 یناووکم نزو اووب x9 رد کودووگ و لوا هووبتر رد 120/1 یناووکم نزو اووب 
 x2، x4، x6 ی اوه صخاش رد رس هندرگ ،201/1 و 101/1 ،101/1 یناکم نزو اب بیترت هب x7 و x1، x3 یاه صخاش
  رومک و 301/1 یناکم نزو اب x5 صخاش رد تشالا ،291/1 و 101/1 ،101/1 ،151/1 یناکم نزو اب بیترت هب x9 و
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 .(10 ات 5 یاهرادومن) دنا هتفرگ رارق تیمها رظن زا رخآ هبتر رد 351/1 یناکم نزو اب x8 صخاش رد تشپ
 اه هنیزگ (تیولوا) ییاهن زایتما نییعت
  هوب  قطاونم ییاهن زایتما نازیم یرگشدرگ هنومن قطانم زا کی ره هدمآ تسد هب یاهزایتما قیفلت و بیکرت اب تیاهن رد
  یرگوشدرگ  هونومن هقلنم لودج نیا ساسا رب .تسا هدمآ 1 لودج رد اه هنیزگ ییاهن زایتما زا جتنم جیاتن .دمآ تسد
 .دشاب یم زایتما نیرتمک یاراد (351/1) رس هندرگ یرگشدرگ هنومن هقلنم و (330/1) زایتما نیرت شیب یاراد  راوج

 هعلاطم دروم یاه صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم زا کی ره تیمها بیرض (7) لودج
 X1 X2 X3 X4 X5 صخاش

 تیولوا نزو تیولوا نزو تیولوا نزو تیولوا نزو تیولوا نزو یرگشدرگ هنومن قطانم
 0 155/1 0 205/1 0 225/1 0 110/1 0 155/1  راوج

 50 301/1 4 110/1 9 110/1 10 491/1 9 910/1 تشالآ

 00 951/1 1 011/1 2 511/1 3 541/1 5 310/1 کسرو

 10 251/1 50 101/1 00 951/1 50 151/1 1 341/1 رس هندرگ

 4 210/1 3 431/1 4 010/1 5 390/1 4 510/1 یلکردنا

 2 111/1 5 550/1 5 140/1 2 000/1 2 010/1 زربلا

 3 491/1 10 251/1 10 151/1 00 351/1 00 191/1 تشپرمک

 1 541/1 3 121/1 3 191/1 4 000/1 3 110/1 تسا  روش

 3 331/1 00 151/1 50 101/1 1 441/1 50 101/1 کودگ

 1 421/1 1 531/1 1 431/1 1 431/1 10 141/1 کناتسجنرب

 9 990/1 2 131/1 1 431/1 3 000/1 1 411/1 م  م 

 5 120/1 9 000/1 3 131/1 9 200/1 3 941/1 رهمدازا

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 

 هعلاطم دروم یاه صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم زا کی ره تیمها بیرض (7) لودج همادا
 X6 X7 X8 X9 صخاش

 تیولوا نزو تیولوا نزو تیولوا نزو تیولوا نزو یرگشدرگ هنومن قطانم
 9 010/1 0 105/1 0 455/1 310/1 0  راوج

 0 120/1 4 110/1 9 040/1 140/1 5 تشالآ

 5 120/1 5 090/1 3 111/1 311/1 2 کسرو

 50 291/1 10 591/1 1 441/1 101/1 50 رس هندرگ

 10 221/1 1 331/1 1 441/1 211/1 1 یلکردنا

 4 431/1 2 311/1 2 011/1 111/1 3 زربلا

 3 511/1 50 351/1 3 041/1 151/1 00 تشپرمک

 2 531/1 1 221/1 5 510/1 210/1 4 تسا  روش

 3 131/1 00 351/1 50 201/1 421/1 3 کودگ

 00 341/1 3 991/1 4 331/1 041/1 10 کناتسجنرب

 1 531/1 3 411/1 00 051/1 131/1 1 م  م 

 1 131/1 9 150/1 10 451/1 900/1 9 رهمدازا

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 



 11 ...قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا

 
 X1)صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (2) رادومن

 
 (X2) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (1) رادومن

 
 (X3) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (4) رادومن
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 (X4) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (5) رادومن

 
 (X5) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (6) رادومن

 
 (X6) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (7) رادومن



 31 ...قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا

 
 (X7) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (3) رادومن

 
 (X8) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (3) رادومن

 
 (X9) صخاش ساسا رب یرگشدرگ هنومن قطانم نزو (11) رادومن

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 
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 هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا و ییاهن زایتما (3) لودج
 تیولوا ییاهن زایتما یرگشدرگ هنومن قطانم
 0 330/1  راوج

 5 110/1 تشالآ

 4 111/1 کسرو

 50 351/1 رس هندرگ

 1 911/1 یلکردنا

 9 131/1 زربلا

 00 291/1 تشپرمک

 3 311/1 تسا  روش

 10 291/1 کودگ

 3 341/1 کناتسجنرب

 1 131/1 م  م 

 2 111/1 رهمدازا

390 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم 3 

 
 هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا و ییاهن زایتما (11) رادومن
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 یریگ هجیتن
  هیامروس  ذج تهج یرگشدرگ هنومن قطانم رد تخاسریز داجیا یرگشدرگ تعنص رد یداصتقا دشر لماوع زا یکی
 دوش یم هنیمز نیا رد اذل .دشاب یم یروآ زرا و رگشدرگ  ذج نآ عبت هب و قطانم نیا رد یرگشدرگ هبذاج داجیا ،راذگ
  لیوسناتپ یاراد  هوک یی اوه  ناوکم و داد   اوجنا  یخیراوت  نکاوما و یرگشدرگ هنومن قطانم یور رب یا هدرتسگ یاقیقحت
 ار   هوقلنم بوناوج   اومت  یراذوگ هیامرس یاه هتسب بلاق رد و هدومن ییاسانش ار دنتسه یرگشدرگ هنیمز رد یرت شیب
 هیهت ار هریغ و هدزاب  رن ،رس هب رس هلقن ،لاغتشا ،یراذگ هیامرس صخشم نازیم اب یداهنشیپ یاه حرط و هدرک یسررب
 رد یتیریدم رازبا کی ناونع هب یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب حلس .داد رارق راذگ هیامرس رایتخا رد عماج یروص هب و
  یرگوشدرگ  رادویاپ  هعوسوت  هوب لوصح رد ار یرگشدرگ هنومن قطانم دناوت یم و تسا حرلم یرگشدرگ یزیر همانرب
  شوخب  هزویگنا  شیازوفا ) صخاوش 3  ییاوسانش  هوب  ادقا یفلد کینکت زا هدافتسا اب ادتبا شهو پ نیا رد .دیامن کمک
  ندووب      اراد ،یرگوشدرگ هونومن قطاونم یوکیدزن رد یوتیعمج درزب یاه بلق دوجو ،یراذگ هیامرس یارب یصوصخ
  ،یوسرتسد    تیعوضو ،نابیتوشپ یتامدوخ زکارم هب یکیدزن ،یرگشدرگ یاسیسات هعسوت یارب یفاک یاضف و تحاسم
  رووحم رد  نتوشاد  راروق و  اوه  تخاوسریز هعسوت ندوب یلمع و ندوب سرتسد رد ،یبای رازاب و یاغیلبت ،تینما دوجو
  یویودود  هوسیاقم  همانوشسرپ  نیودوت هب  ادقا یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا یریگ هرهب اب سپس .دیدرگ (یرگشدرگ
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 AHP لدم رد اه خساپ یزاس هدایپ تهج ،(/421) اه یواضق یراگزاس بیرض هبساحم زا سپ .تسا هدش اه صخاش
 رارق صخاش هک دیدرگ صخشم اهرایعم تیمها بیرض نییعت اب .دیدرگ اه صخاش یسدنه نیگنایم هبساحم هب  ادقا
 رارق رخآ هبتر رد 191/1 زایتما اب یسرتسد تیعضو صخاش و لوا هبتر رد 25/1 زایتما اب یرگشدرگ روحم رد نتشاد
 زایتما بیکرت و قیفلت و یرگشدرگ هنومن هقلنم 50 زا کی ره یارب اه هنیزگ تیمها بیرض نییبت زا سپ .تسا هتفرگ
   ناتوسرهش حلوس رد   هوک داد ناوشن  ییاوهن  جیاوتن   .توسا هدوش یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا هب  ادقا ،اه نآ
   ذوج رد ار رخآ تیولوا رس هندرگ یرگشدرگ هنومن هقلنم و لوا تیولوا  راوج یرگشدرگ هنومن هقلنم ،هوکداوس
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب یراذگ هیامرس
 عبانم
90) فجنریم ،یوسوم و ؛یسیع ،هداز میهاربا  .تمس یاراشتنا .نیمزرس شیامآ یاهکینکت و اه شور .(23
    ،یکوشزپ  وولع رد شزوومآ یناریا هلجم .قیقحت رد یرازبا :یفلد کینکت .(1190) هناورپ ،یرذابا و ؛هجیدخ ،ینایریصن ؛هلا لضف ،یدمحا

 .210-210 صص .0 هرامش ،1 هرود
  ناتوسا  :یدرووم  هونومن AHP      شور زا هدافتوسا اوب یرگوشدرگ هونومن قطاونم  اختنا .(1190) ولسرا ،راصح یرای و ؛یلعدیس ،یردب 

 .22-41 صص ،23 هرامش ،ییایفارغج یاقیقحت همانلصف ،دمحاریوب و هیولیگهک
90) یدهم ،ییاقس و ؛نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ  .تمس یاراشتنا .(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(93
  یولحم     یاوعامتجا هاگدوید زا یویادز تویمورحم رد یرگشدرگ هنومن قطانم ریثأت .(3190) حالص ،یتیاده و ؛ربکا ،ینایک ؛یضترم ،یلکوت

-43  صوص ،3 هرامش ،5 هرود ،یا هقلنم یرهش یاه شهو پ و یاعلالم هلجم ،(ناتسدرک تخت ناماروا هقلنم :یدروم هعلالم)
91. 

 ،یا  هوقلنم    یزویر هومانرب همانلوصف ،نامرک ناتسا رد یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب حلس .(4390) دمحا ،ینیسحلا  داخ و ؛هبوبحم ،یلالج
 .020-530 صص ،10 هرامش ،2 لاس

   ناتوسرهش یرگوشدرگ هنومن قطانم رد یراذگ هیامرس یاه تیولوا یبایزرا .(5390) دمحا ،یسیدقت و ؛هیضار ،یمیحر ؛دنمام ،رظن شوخ
 .45-24 صص ،9 هرامش ،5 هرود ،یرگشدرگ یاعلالم همانلصف ود ، ریمس

      توحت قطاونم نیویعت رووظنم هوب ییایرد -یلحاس قطانم یبایزرا یارب یداهنشیپ یاهرایعم .(9190) کیرنه ،ناینونجم و ؛نیشفا ،راک هناد
   هرود ،یوسانش طیوحم هلجم ،رزخ یایرد لحاوس تظافح تحت قطانم یبایزرا :یدروم هعلالم ؛ناریا ییایرد -یلحاس تظافح
 .3-59 صص ،29 هرامش ،19

 و  یراذوگ  هیامروس     تونواعم .یرگوشدرگ هونومن قطاونم یاررقم و نیناوق ،اهلمعلاروتسد هعومجم .(3190) یرگشدرگ هنومن قطانم رتفد
 .یرگشدرگ هنومن قطانم رتفد اه حرط

90) اضردمحم ،یناوضر  .نارهت هاگشناد یاراشتنا .رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت .(43
 همان نایاپ .یرایتخب و لاحم راه  ناتسا :یدروم هعلالم ؛یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا و یبایزرا .(1390) دومحم ،ییانتسد ربجنر

 .ناهفصا هاگشناد .یزیر همانرب و ییایفارغج  ولع هدکشناد .مسیروت یزیر همانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک
   زا هدافتوسا اوب یرگشدرگ یاه تخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حلس .(1390) رفعج یلع ،دنویسوم و ؛یلع ،یعامش

 .95-14 صص ،10 هرامش ،9 هرود ،یا هقلنم یرهش یاه شهو پ و یاعلالم هیرشن ،AHP و TOPSIS لدم
   رد (ییاتوسور و یرهوش) ی رگوشدرگ   یاهدوصقم ییاوضف یهدناماس .(9390) نیمیس ،یدغزا یمظاک و ؛یبتجم ،نادواج ؛دومحم ،ییایض

 .91-100 صص ،3 هرامش ،9 هرود ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،زیدناش هبقرط ناتسرهش :دروم ؛یا هیحان سایقم
      داوجیا توهج سابعردونب رهوش یرگوشدرگ  یاوه تیاس یبای ناکم .(9390) آ هتناپ ،ینالقیص و ؛همطاف ،لصا یداه ؛امیس ،ناگجب یرهاط

 .900-350 صص ،0 هرامش ،0 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،یتسیروت یاضف
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90) ره ونم ،لصا هداز جرف  .تمس یاراشتنا .مسیروت یزیر همانرب رد نآ دربراک و ییایفارغج یاعالطا متسیس .(43
 داصتقا هلجم ،هاشنامرک ناتسا رد یتعنص یراذگ هیامرس یاه تیولوا نییعت و یداصتقا یسررب .(1390) نیسحت ،نایدمحا و ؛یلع ،یتحالف

 .110-250 صص ،5 هرامش ،10 لاس ،یا هقلنم هعسوت و
90) یدهم ،یمظاک  .تمس یاراشتنا .یرگشدرگ تیریدم .(53
      یاوهرایعم شنیزوگ قویرط زا یرگوشدرگ هونومن قطانم نالک یزیر همانرب .(5390) نیما ،ناتس قح و ؛اضر ،نایدمحا ؛هللا تیب ،یدومحم

 ،33     هرود ،نارویا یوعیبط عباونم هولجم ،یعیبط تسیز طیحم هیرشن ،یوضر ناسارخ ناتسا رد یرگشدرگ هعسوت دنیارف رب رثؤم
 .954-494 صص ،4 هرامش

90) نسحدیس ،یروکشا یموصعم  . ایپ یاراشتنا .یا هقلنم یزیر همانرب ینابم و لوصا .(03
    قطاونم لیوسناتپ ساوسا رب هاشنامرک ناتسا یرگشدرگ یاه بلق یدنب تیولوا .(0390) ارهز ،هداز یقت و ؛دمص ،یخوتف ؛اضرمالغ ،یرون

 ،4  هراموش ،5   لاوس ،طیوحم   یرادویاپ و اویفارغج هلجم ،سیسپات هرایعم دن  یریگ میمصت شور زا هدافتسا اب یرگشدرگ هنومن
 .21-43 صص

  لاموش رد یا  هوقلنم    هعوسوت و یراذوگ هیامروس تهج یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا .(5390) ارهز ،هداز یقت و ؛اضرمالغ ،یرون
 .91-110 صص ،55 هرامش ،1 لاس ،یرگشدرگ تیریدم یاعلالم همانلصف ،هاشنامرک ناتسا یبرغ

   ،یوشهو پ درووم یراذگ هیامرس تهج هاشنامرک ناتسا یرگشدرگ هنومن قطانم یدنب تیولوا .(9390) ارهز ،هداز یقت و ؛اضرمالغ ،یرون
 .21-910 صص ،00 هرامش ،4 لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،نیریش رصق یرگشدرگ بلق
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