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 تسدربز تبعل
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،تسیز طیحم هدکشناد ،تسیز طیحم یزیر همانرب هورگ رایداتسا
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 هدیکچ
 دودحم تیفرو و هیلقن لیاسو دادعت شیازفا اب .دنا هدش یحارط هیلقن لیاسو رورم و روبع لیرست روظنم هب اهررش ن ک رد عتاو یاه نابایخ
 طیارش و تسا هدش شومارف  امتجا و تسیز طیحم اب اه نابایخ طابترا .تسا شهاک هب ور تدش هب اه نابایخ یفیک ح س رورم و روبع
 ،یدیلک تاطابترا و تالدابت اسانم یرارترب اب نابایخ .تسا هدروآ دوجوب تارطا تفاب و نابایخ رد یگدنز یارب رادیاپان و بول مان
 رظن رد اب ،کیحولوکا یاه نابایخ .دشاب هتشاد ار شقن نیرتشیب یررش یاهاوف یگدنزرس و تایح رد دناوت یم ،ررش یعامتجا و ییاوف
 یاهرایعم دوجو .دراد دارفا هیلک رووح ی هنیمز داجیا رب یعس ،رظن دروم هعماج ی یحم تسیز و یداصتتا ،یعامتجا یاهزاین نتفرگ
 نابایخ یحارط دنمزاین ررش رد رادیاپ هعسوت و یسح و یرصب تیفیک اب ییاه نابایخ و لومش همه یاه نابایخ ،کیحولوکا یاه نابایخ
 تاعلا م اب هک تسا کیحولوکا نابایخ یزیر همانرب رد رثؤم یاهرایعم نتفرگ رظن رد هلاقم نیا هئارا زا تده .تسا یررش کیحولوکا
 مرن رد و هدرک جارختسا ار یدازآ نابایخ یاهدیدرت و اه تگرف ،اه وع  ،اه توت دنا هدمآ تسد هب یتنرتنیا و یا هناخباتک دانسا و ینادیم
 رد یعفادت دربهار و هدومن لیلحت ار اه نآ SWOT تیرتام زا هدافتسا اب تیارن رد و هدومن یدنب هبتر ار اه نآ Expert Choice رازفا
 ناشن یکیحولوکا لوگا رظن زا ار یدازآ نابایخ ینارحب تیعتوم هدش نییعت یاه یژتارتسا نیاربانب .دمآ تسدب یدازآ نابایخ یزیر همانرب
 .دنریگ رارت هجوت دروم یررش یاه یزیر همانرب رد دیاب هک دنهد یم
 

 .یدازآ نابایخ ،AHP، SWOT،كیژولوکا یزیر همانرب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
    نیومه هوب .توسا تعیبط اب گنهامه یگدنز داجیا اهنآ نیرت مهم هک دنتسه یدیدج یالخادم دنمزاین اهرهش هزورما
 et al., Hu ) توسا  هوتفای یا  ه ویو      هاوگیاج یوحارط و یزویر هومانرب رد دراد هوک یی اوه   اون اب کیژولوکا رهش رطاخ

       یوعیبط هوخر  نآ رد هوک دنووش هوتفرگ روظن رد  ییاوه  متوسیسوکا  ناوونع هب دیاب اهرهش هک ینعم نیدب .(2016:79
  یرهوش  یاوه تیلاعف هک تسا  زال یرهش طیحم تیفیک  فح تهج رد و دشاب هتشاد دوجو عبانم یکیزیف یاهدنیارف
  راروق ری ثأوت    توحت ار رهوش زوین  ییاوه  ناویرج و  دونریگ یم یاشن اهرهش زا هدمع یکیزیف یاه نایرج .دنوش تیریدم
 ی اوه  هکبوش     ریاوس اوب گونهامه دویاب یانایرج نیا هکنیا رتمهم و ،دریگ رارق هجوت دروم دیاب دراوم نیا هک ،دنهد یم
  و یداوصتقا -  یعاومتجا یاوظحالم هب هجوت اب کیژولوکا یاهرهش ،عوضوم نیا تخانش تهج رد .دشاب هرک تسیز
 هریغ و اوه یگدولآ ،ییامرگ یژرنا فالتا ،اذغ ، آ ،یژرنا فرصم شهاک اهنآ فده هک دنوش یم یحارط یکیژولوکا
    شوخب اهرهوش یوفرط زا .(Dong et al., 2016:1186 ) دونک مهارف یگدنز و راک یارب بسانم یلیحم دناوتب ات تسا
  بوجوم ک وک شخب نیا رد تیعمج زا یدایز دصرد نداد یاج اما دننکیم لاغشا ار نیمز یاه یکشخ زا یک وک
     لوماوع و نیومز زا هدافتوسا رد یهجووت لباق یارییغت ثعاب اهنآ شرتسگ نینچمه و نانکاس یگدنز رب نآ دایز ریثأت
   رد یزاوسرهش و ینیوشن  رهش ددوعتم یالکوشم روهظ و زورب ثعاب و تسا هدش درزب یاهرهش رد ه یو هب ،یلیحم
    ضروعم رد یدوش هوب زین اهرهش .تسا هدش اهرهش یدبلاک ه یو هب و یلیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا  امت
 .دنا هتفرگ رارق یکیژولونکت و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس یالوحت زا یشان یدبلاک یالوحت
 .(3190 ،یحلاص) تسا ریذپان  انتجا و یرورض ،یرهش هعسوت راجنهبان دنور اب هلباقم رد یرهش یهدناماس ،هزورما
 .دنرادروخرب یا ه یو تیمها زا اه نابایخ ،رهش فلتخم یاهاضف نایم رد
      بولج و هتوشاد تویمها یوگنهرف و یعاومتجا طیحم کی ناونع هب هکلب ،یکیزیف ًاافرص ربعم کی ناونع هب هن نابایخ
   و دا ون یوعاد) تسا مهم رایسب یزیر همانرب یاهراکهار قیرط زا صوصخ هب نآ هعسوت و  فح رد یمدرم تکراشم
  دونمزاین ، دونهد ی وم       لیکوشت ار یرهوش زاوب یاهاوضف زا یومهم شوخب هک یرهش یاه نابایخ .(12 :0190 ،هداز نیما
    روظن رد اتوسار نویا رد   .دناوسرب لقادوح هب ار تسیز طیحم بیرخت هک دنتسه ینیون بلاق رد یزاسهب و یهدناماس
       یروما کویژولوکا یزویر هومانرب  و راو  رد یرهوش  یاوه نابایخ یزیر همانرب رد یتسیز طیحم یاظحالم نتفرگ
 .تسا یرورض
    لداوعت اوی نزاووت تیعمج عیرس دشر اب .دننک یم کرد رتشیب ار یرهش یالکشم نایناریا ،مکی و تسیب نرق عورش اب
   طلوست ریذوپ بیسآ یکیزولوکا یاه هکبش رب یرهش یاه هکبش و هتفر نیب زا یعیبط یاهوگلا و یرهش یاه هکبش نیب
     .توسا هتوسباو اوهنآ هوب زین رهش دوخ یایح هک دندش یکیژولوکا یاه متسیس تمالس و تیفیک تفا بجوم و دنتفای
    هوب و توسا هدووب یا هدنیازف دشر دهاش ریخا ههد دن  رد روشک رهش نالک نیرتگرزب و تختیاپ ناونع هب نارهت رهش
     هوب و هتوشاذگ روس توشپ نرق مین زا رتمک لوط رد ار یرهش لوحت و هعسوت لحارم ،روآ تفگش و هقباس یب یوحن
 (31 -11 :3390 ،ناراکمه و این حایس) تسا هدش لیدبت رهش نالک
 نالک یلیحم تسیز یالضعم زا یمهم شخب .تسا هدش هجاوم یدایز یالکشم اب ریخا یاه ههد رد رهش نالک نیا
      هومانرب هووحن اوب میقتوسم طاوبترا رد هک تسا نارهت رهش لقن و لمح و کیفارت ناماسبان عاضوا ی هجیتن نارهت رهش
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  یاوه  ناوبایخ  یزویر همانرب هک تسا  زال نارهت رهش نالک یالضعم راهم روظنم هب .دشاب یم یرهش تیریدم و یزیر
 .دنوش رادیاپ و کیژولوکا نابایخ هب یبایتسد بجوم هک دنشاب یلوصا رب قبلنم یرهش
    نادویم زا ناوبایخ نویا . دروب ی وم جنر یالضعم نیا زا نارهت رهش یاه نابایخ نیرتمهم زا یکی ناونع هب یدازآ نابایخ
   نوو  ییاوه    ناوبایخ لاموش رد ناوبایخ نیا .دبای یم نایاپ  القنا نادیم رد و هدش زاغآ نابایخ یبرغ یوس رد یدازآ
     هوب رهوش نویا رد اوه ییامیپهار نوناک و نارهت یزکرم و مهم یاه نابایخ زا و دراد یاج ناجیابرذآ و نوراک ،نوحیج
 هداج هب ات دنک یم ادیپ همادا دنوامد نابایخ سپس و یمالسا  القنا نابایخ طسوت قرش زا یدازآ نابایخ .دیآ یم رامش
 نابایخ رگید یرابع هب .دسر یم روشک یبرغ لامش و لامش هب جرک صوصخم هداج طسوت زین  رغ زا و دسرب رازه
   موهم هاروگرزب ود . دونک ی وم     میوسقت یبوونج و یلاموش شوخب ود هب ار نارهت هک تسا ینالوط ربعم زا یتمسق یدازآ
 هب هک دراد دوجو یدازآ نادیم نابایخ نیا دادتما رد .دننک یم علق ار یدازآ نابایخ ، اون و  اما راگدای ینعی ،تختیاپ
 (جرک صوصخم هداج) یرگشل هارگرزب زا و دابآرهم هاگدورف زا هک ینارفاسم اریز دنک یم لمع نارهت رهش دامن ناونع
   ناویم یاوضف رد .دنوش یم وربور نآ ه یو یانب و نادیم نیا اب ،یرهش دامن نیتسخن ناونع هب ،دنوش یم دراو نارهت هب
 اما تسا هدش هتخاس یعلض شش یروص هب هدش یراک نم  یاه هچغاب زین نادیم نوماریپ یاهریسم و یدازآ جرب یانب
   تویوه و هدوش لیدبت وردنت یسرتسد کی هب رتشیب و درادن دوجو نابایخ دادتما رد هتسویپ روط هب اهزبس یاضف نیا
 نابایخ نیا یحارط زاب رد دیاب لیلد نیمه هب .تسا هداد تسد زا مهم یسایس و یخیرات نابایخ کی ناونع هب ار دوخ
 یروص نیدب ات دوش هتشاکریسم نیا لوط رد ناهایگ زا یبسانم راون و دشاب هتشاد دوجو هراوس اب عطاقت لقادح دیاب
   ظاوحل هوب یا ه یو هاگیاج زاددرگ نکمم یلک هناماس کی یریگ لکش روظنم هب هدش هتخاس و یعیبط یاهاضف لاصتا
 یا  هونوگ هب نابایخ نیا یزیر همانرب تسا  زال لیلد نیمه هب .تسا رادروخرب یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتفا
 زورب زا یریگشیپ یارب صوصخ نیا رد .دروآ تسد هب ار  درم تیاضر مه و دننک لیهست ار ددرت مه هک دریگ  اجنا
     یوحارط رووظنم هوب یرهوش تیریدم رد کیژولوکا یزیر همانرب لوصا یارجا ،یرهش لئاسم لصف و لح و ضراوع
  طیوحم یحارط ،یرهش یزیر همانرب هزوح نیصصختم یارظن ذخا .دوش عقاو دیفم دناوت یم یدازآ نابایخ کیژولوکا
 .دماجنیب نایرجم و ناریگ میمصت طسوت رثؤم یمادقا هب دناوت یم تسیز طیحم یسدنهم و زبس یاضف یحارط ،تسیز
   ییاوسانش ار کویژولوکا نابایخ یزیر همانرب رد رثؤم یاهرایعم هک تسا هدوب ددص رد شهو پ نیا ،صوصخ نیا رد
 .دزادرپب نابایخ نیا ینونک تیعقوم لیلحت و هیزجت هب و دیامن
   یدازآ ناوبایخ یاهدویدهت و  اوه  توصرف  ،فعوض ،یوق طاقن :تسا یالاؤس نیا هب خساپ شهو پ نیا فده نیاربانب
        هومانرب رد ی تارتوسا  ادوک و ؟دراد راروق یتیعقووم هو  رد یکیژوولوکا لوصا رظن زا ار نابایخ نیا ؟دنتسه اه  ادک
 ؟دنریگ رارق رظن دم دیاب نابایخ نیا یارب یرهش یاه یزیر
 اه هیضرف
 یدازآ نابایخ یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،یوق طاقن ییاسانش ناکما
 هدش نییعت یاه ی تارتسا هب هجوت اب یدازآ نابایخ تیعقوم ییاسانش ناکما
 یدازآ نابایخ یارب کیزولوکا نابایخ یزیر همانرب ناکما
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 هنیشیپ
 .تسا هدش هدروآ هطوبرم عوضوم هنیمز رد قیقحت هنیشیپ 0 لودج رد

 قیقحت هنیشیپ -1 هرامش لودج
 یملع جیاتن (ناگ) هدنسیون لاس ناونع

   ،هار زبووس یمووومع یاوضف رد یووعمج یاویح
  زا هدافتوسا یعامتجا یگنهرف عونت رب یشرگن
      دونلب غاوب یولخ کراوپ یدرووم هعلالم ؛اضف
 زاریش

 یبکوک الیل 0390
 همارخ یدزیا نسح
 یهللادبع هلا تمحر
 ینامیلس هیقر

  راذوگ ری ثأوت     یاوهرایعم و یوسررب فولتخم یوصصخت نوتم ،یلیلحت -یفیصوت شور زا هدافتسا اب
  یاویح یرارقرب ییاناوت ظاحل زا هدش رکذ یرهش یاضف تیبوللم قیرط نیا زا و دنا هدش ییاسانش
 .دنا هدرک یسررب فلتخم یاه هبنج زا یگدنزرس و

  یزاووسهب و یووحارط رد یوولیحم یاووظحالم
 یرهش یاه نابایخ

 هداز نیما زانهب 0190
 دا ن یعاد زرمارف

  یاویح و یگدنزرس ،یرادیاپ میهافم هب یبایتسد روظنم هب و ،یلیلحت -یفیصوت شور زا هدافتسا اب
 .دنا هداد هئارا یرهش یاه نابایخ یحارط رد ار یلوصا ،یرهش

  اوه هار زبس هکبش یرادیاپ یاه صخاش هعسوت
 نیمزرس یامیس یسانش  وب لوصا ساسا رب

 هولج قرب تخدنیهش 3190
 نانید یعقربم همغن

  یاوهدرکیور رد یرادیاپ یاه صخاش هعسوت هسیاقم نمض ،یجاتنتسا -یقیبلت شور زا هدافتسا اب
      یرادویاپ یزویر هومانرب یاروب یدویدج ی اوه صخاش هب ،یتخانش  وب یزیر همانرب و یزیر همانرب
 .دنا هتفای تسد یرهش یاه هارزبس هکبش و یعیبط یاه طیحم

 ی اوه هار  زبوس  یزویر همانرب یگنوگ  یسررب
 یرهش
   نالوک یرهوش   هدزاوی هوقلنم :یدروم هعلالم)
 (دهشم رهش

0390 
 

 تسرپ نطو ایلا
 یدالوا رفعج
 یربکا یضترم

   توهج رد ییاوهراکهار ،(GIS)  ییاویفارغج یاعالطا متسیس و AHP یلیلحت شور زا هدافتسا اب
 دودح یلوط هب یهارزبس داهنشیپ هب رجنم شور نیا هک دنداد هئارا یرهش یاه هار زبس یزیر همانرب
 .تسا هدیدرگ رتمولیک 2,00

  یرهوش  یاوه نابایخ تیفیک یا هسیاقم یسررب
 زاووتمم ناووبایخ یاووهرایعم ساووسا رووب نارووهت
  زرواوشک ، القنا یاه نابایخ :یدروم هعلالم)
 (یمطاف و

4390 
 
 

  رعم رسای
 نیچلگ نامیپ
 یریما داوجدمحم
 یرسفا لوسر

     و ناوصصختم روظن ساوسا روب راذگ ریثأت لماوع تیمها نازیم یلیلحت – یفیصوت شور ساسا رب
  رد همانوشسرپ لیمکت و ینادیم تشادرب قیرط زا ،هعلالم دروم یاه نابایخ زا یاعالطا یروآ عمج
    رد زرواوشک ناوبایخ هوک دندیسر هجیتن نیا هب AHP شور زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت و نابایخره
 .تسا رادروخ رب یرت  وللم تیفیک زا  القنا و یمطاف نابایخ اب هسیاقم

  یکیژوولوکا رهش یاهشور یبایزرا رب یرورم
 نآ یگ راپکی رب دیکات اب

3015 Huijuan Dong 
Tsuyoshi Fujita 
Yong Geng 

 ،(LCA) ،(IOA ) لماوش      توسیز طیوحم یرادویاپ یباویزرا شور شوش یلک رورم زا هدافتسا اب
(EF)، (CF)، هوک دنا هداد هئارا ار عماج تفایهر کی هنیزه و دوس لیلحت و یژرنا لیلحت و هیزجت  

  کوی رد ار دنتسه ور هب ور نآ اب ییاهنت هب هدش رکذ یاه شور زا  ادکره هک ار یتالکشم دناوت یم
 .دنک لح کیژولوکا رهش

   :یکیژووولوکا یاهرهووش تمووس هووب تووکرح
 ییایسآ رهش هس زا ییاه سرد

2015 
 
 

Mei-Chih Hu 
Jessica Lagerstedt 
Wadin 
Hsien-Chen Lo 
Jian-Yuan Huang 

  هدافتوسا لماش اه تفایهر نیا دنا هدرک یسررب کیژولوکا رهش نتخاس یارب ار فلتخم یاه تفایهر
   شیازوفا هونآ فده هک تسا هدوب نادنورهش اب لماعت و یلحم یاماقم روضح ،یلم یاهدرکیور زا
 .تسا هدوب کیژولوکا رهش تخاس رد یشخبرثا و داصتقا ،یرو هرهب

 
  و  وولع تیعقوم :یرادیاپ و یرهش یژولوکا
 هدنیآ یریگ تهج

4015 
 

Jianguo Wu ناوسنا شوقن و متوسیسوکا یامدخ ،متسیسوکا یاهدنیآرف ،عونت نیب طابترا یارب یموهفم هدیا کی    
   روییغت ناومز لوط رد یرهش رظنم هک رولنامه هکدنا داد ناشن و دنا هداد هئارا یرهش پیکسادنل رد
 .دننک یم رییغت زین یاطابترا نیا دنک یم

  :یهدنامزاوس یاه  و راه  یا هشیر هعسوت
 Sino-Dutch  کوویژولوکا رهووش هووعلالم

Shenzhen 

9015 Martin de Jong 
Chang Yu 
Xinting Chen 
Dong Wang 
Margot Weijnen 

        هوجیتن نویا هوب کویژولوکا یاهرهوش یوحارط رد فولتخم یاهروشک یاه همانرب نتفرگ رظن رد اب
 .دهد هئرا ار یرت  وللم هجیتن دناوت یم یبیکرت همانرب کی هک دنا هدیسر

      وولع اوب طاوبترا رد یرهوش یژولوکا هعسوت
 یرهش

3015 TIMON 
McPHEARSON 
STEWARD T. A. 
PICKETT 

  دوناوت یم یرگن لک و عامجا یرهش یژولوکا رد هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ناگدنسیون هلاقم نیا رد
     ووب و یداوصتقا ،یعاومتجا هدیچیپ طباور ساسا رب دیاب یریگ میمصت هک ار  دشاب وگ خساپ رتهب
 .دریگ یروص یتخانش

 زا ینامتخاس یاه هدوت و زاس و تخاس مکارت شیازفا و دوخ دشر هب ور تیعمج اب هک تسا یرهش نالک نارهت رهش
  ،رووظنم نیا یارب بسانم یاه نیمز ندوب کدنا تلع هب نارهت رهش هعسوت و زاس و تخاس .تسین ینبتسم هدعاق نیا
  زوکارم و  نکاوما  دووس  هوب ،نارهت یعیبط بیکرت رد یلصا رصانع و هدیدرگ رهش یعیبط راتخاس اب هعسوت لباقت ببس
 یمهم شخب یفرط زا .(42 :0190،هداز نیما) دندش یدوبان و نارسخ را د اه نابایخ دننام یمومع یاهاضف و یرهش
 .تسناد رهش یکیفارت ناماسبان عاضوا نیمه هجیتن دیاب یم ار نارهت رهش یلیحم تسیز یالضعم زا
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 نی روت  موهم ناونع هب دیدج یاه نابایخ ضیرعت و ثادحا هک تسا نآ رگناشن نارهت رهش هعسوت یخیرات یاه یسررب 
 ی اوه  توفاب لد رد  میقتوسم و ضیرع یاه نابایخ .(92 :0190 ،هداز نیما) تسا هدوب هجوت دروم یرهش یزاسون رازبا
  لوماکت دنور یط نودب نارهت ینونک رباعم زا یرایسب .دننک یم یفرعم ار رهش زا یدیدج دبلاک هدیچیپ مهب و کیناگرا
  یاوه ی ناماوسبان  بوتارم  هلوسلس  دووجو نادقف هجیتن رد و هتفرگ لکش یدرف یاه یریگ میمصت ساسا رب و یجیردت
  نویا . دونا هدش رهش یاهنابایخ رد یلیحم تسیز یالضعم زورب بجوم اه یناماسبان نیا .تسا هدش ببس ار یکیفارت
   تویعقوم یاراد هوک تسا نارهت یدازآ نابایخ اه نابایخ نیا هلمج زا .دنا یراتخاس رتمک و یدرکلمع رتشیب یالضعم
 .تسا یا ه یو یسایس
 هعلاطم دروم هدودحم یسررب
   الوقنا نادیم رد و هدش زاغآ نابایخ یبرغ یوس رد یدازآ نادیم زا هک تسا نارهت  رغ رد ینابایخ ،یدازآ نابایخ 
 .دوب هدش هتفرگ اکیرمآ روهمج یاسؤر زا یکی  ان زا هک تشاد  ان رواهنزیآ نابایخ نیا یولهپ هرود رد .دبای یم نایاپ
  ناروهت یزکرم و مهم یاه نابایخ زا و دراد یاج ناجیابرذآ و نوراک ،نوحیج نو  ییاه نابایخ لامش رد نابایخ نیا
 .دیآ یم رامش هب رهش نیا رد اه ییامیپهار نوناک و

 
 نارهت یدازآ نابایخ ییایفارغج تیعقوم -1 لکش

   ناوبایخ هووب طووبرم یوصصخت یاه هتشون رورم و یا هناخباتک شور زا هدافتوسا اوب قویقحت نویا یروظن  و راه 
 هب نآ رد هک تسا یلیلحت و یفیصوت ،نآ  اجنا ظاحل زا و تسا یبایزرا یاهشور عون زا قیقحت نیا .تسا هدش نییعت
  هدوش هتخانش راذگریثات لوماوع نیونچمه .دزادرپ یم کیژولوکا نابایخ هب یبایتسد رد راذگریثات لماوع نایب و فیصوت
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  اوه نآ     ندووومن یدونب هتوسد و راوویعم ره اب طبترم یاه صخاش ییاسانش اب ات تسا هدوش یدنب هتسد رایعم راه  رد
  هلووسلس لویلحت شور نیا رد .ددروگ مهاروف کیژولوکا نابایخ هب لین یارب ار اهنآ یدنب تویولوا و یباویزرا ناوکما
    یرهوش یاووضف کوی رد  کویژولوکا ن اوبایخ هب یبایتسد رد هک یمهس و اهرایعم نزو نیویعت یاروب 0 (AHP) یبتارم
  هوب .تسا هتفرگ یرووص Expert choice رازوفا  رون هلیسو هب ،شور نویا هب لیلحت  اجنا .تسا هدش هدافتسا ،دنراد
   یاوووضعا زا روووفن 34 کومک هب اهرایعم ریز و اهرایعم یجوز یاسیاقم ،زاین درووم یاوعالطا یروآ عومج رووظنم
 یاضف یحارط ،تسیز طیحم یوحارط ،یرهش یزیر همانرب ی هزوح رد هک صصختم ناووسانشراک و یووملع یاوویه
  اوه نآ       یراذوووگ شزرا یاووونبم و تووسا هدوش هوتفرگ یرووص دنا هتشاد صصخت تسیز طیوحم یوسدنهم و زبس
 ی اروب .   توسا هدومآ توسدب اهرایعم زا روه تیمها نازیم تیاهن رد .تسا هدوب اهنآ یاعلالم و یاوویبرجت ساووسارب
   ادوقا EFE سیرتام زا هدافتسا اب یجراخ لماوع یبایزرا نینچمه و IFE سیرتام زا هدافتسا اب یلخاد لماوع یبایزرا
       تیعوضو عوون هدونهد ناوشن ،هدوش داوی یاه سیرتام زا کیره زا هدش لصاح ییاهن هرمن هلحرم نیا رد .تسا هدش
 ، اوه یوق تسیل زا هدافتسا اب ،دعب هلحرم رد .تسا کیژولوکا یزیر همانرب یجراخ و یلخاد لماوع هب تبسن نامزاس
   طاوقن هوسیاقم زا سپس .دش  ادقا 5SWOT لیکشت هب نابایخ نیا یاه تیلاعف هدمع یاهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض
 زا جراخ رد دوجوم یاه تصرف اب یلخاد فعض طاقن هسیاقم زا و SO ی تارتسا یجراخ یاه تصرف و یلخاد یوق
   طاوقن هوسیاقم زا و ST     ی تارتوسا ،یجراوخ یاهدویدهت اوب یلخاد یوق طاقن هسیاقم زا ،TO یاه ی تارتسا ،نامزاس
 یاه ی تارتسا تیولوا و تیباذج ،رخآ هلحرم رد .دندش صخشم WT ی تارتسا ،یجراخ یاهدیدهت اب یلخاد فعض
 .دش صخشم SWOT سیرتام لیکشت و یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام هجیتن زا هدافتسا اب ،بختنم
 کیژولوکا یزیر همانرب یاهرایعم نیودت
    یزویر هومانرب توهج  نارگوشهو پ ریاس یاعلالم و قیقحت یعوضوم یایبدا رورم و یا هناخباتک یاعلالم ساسا رب 
    راویعم هوک توسا هدش هتفرگ رظن رد یتخانش ناسنا و یتخانش طیحم ،یتخانش  وب رایعم هس یدازآ نابایخ کیژولوکا
     هدومآ رویز حروش هوب یلودج رد هک دشاب یم یگنهرف و یسایس -یعامتجا ،یداصتقا هخاش هس یاراد یتخانش ناسنا
 دروم SWOT لودج رد و دنا هدش جارختسا یجراخ و یلخاد یلصا لماوع تیاهن رد اهرایعم نیا زا هدافتسا اب .تسا
 .دنا هتفرگ رارق هدافتسا

 کیژولوکا یزیر همانرب یاهرایعم ریز و اهرایعم -2 هرامش لودج
 رایعم رایعمریز

 کاخ و  آ
 یتخانش  وب زبس یاه هدودحم 

 یفارگوپوت
 میلقا 
 (...و نفلت _ قرب _  آ _هلابز نفد) اه تخاسریز هکبش 
 اه یربراک 
 یتخانش طیحم اه هدنیالآ 

 یرهش ناملبم
 ییاضف _یدبلاک رصانع 
                                                                                                                                                                 

1. Analytic hierarchy process 
2Strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
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 یداصتقا یاه ناکم
 طلتخم و یراجت 
 تیعمج مکارت 
 یسایس _ یعامتجا یسایس یاکرحت 

 اه یربراک
 هعماج فلتخم راشقا یاعمجت و ییامهدرگ ناکم 
 یتیوه رصانع 
 یگنهرف ناکم سح 

 یعمج هرطاخ
 (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا 

 و  دوشاب ی وم رگید یازجا و لماوع یرس کی اب لباقتم رثا و شنک مه رب زا یعقاو یایند رد هضراع کی هک رولنامه 
 ری ثأوت   و یلوصا لوماوع دیاب اه هدیدپ یزاس لدم یارب نیاربانب ،دشاب یم نکمم ریغ عقاو رد و لکشم اهنآ همه یسررب
  زا کویره ری ثأوت نازیم و یبسن تیمها بسح رب اهرایعم زا کی ره ییاسانش زا دعب .دنوش ییاسانش اه هدیدپ رب راذگ
 .(0390  دقم نایرفعج) دوش هداد یصاخ نزو دیاب رظن دروم هدیدپ نییعت رد اهنآ
   هوب هوک  دوشاب یم هدیچیپ یاه هدیدپ اب ندرک ثحب یارب یبوخ رازبا (MCA) یرایعم دن  لیلحت یاه کینکت نیاربانب
    رون زا هدافتوسا اب ،یهد نزو و یبایزرا یاه شور زا یکی شور نیا .(:4390،شیاشخب) دشخب یم دوبهب یزیر همانرب
 زا یووکی هزورووم او دووش داهنووشیپ Saaty طووسوت 1130 لاووس رد نآ یلووصا شور هووک تووسا Expert Choice رازووفا
 تیصوصخ و تسا هدش یحارط هدیچیپ یرایعم دن  لئاسم لح یارب هک دشاب یم یهد نزو یارب  وخ یاه کینکت
    رادروب و ه ویو رادوقم AHP زا هدافتسا اب اهروتکاف نزو هبساحم یارب .دشاب یم ود هب ود یاسیاقم ساسا رب نآ یلصا
  تبوسن روتکاف کی یرترب شزرا یاعالطا ندرک یمک لماش هک دوش یم هبساحم اهرایعم  دقت یعبرم سیرتام زا ه یو
 .(4390 شیاشخب) .دشاب یم یرگید روتکاف هب
 SWOT شور
  موهم لماوع زا یلیلحت رازبا نیا .دراد کی تارتسا نازیر همانربو ناریدم نایم رد یدایز یاهدربراک ،SWOT سیرتام 
  ،یولک  رووط  هوب .ددرگ یم هدافتسا دنریگ رارق هجوت دروم تسا نکمم هک ییاه ی تارتسا داجیا یارب یجراخ و یلخاد
  هدافتوسا  نوکمم  یاوه ی  تارتوسا یارب یا هیاپ ناونع هب و دهد یم دنویپ مه اب ار یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام نیا
 هک یروط هب .اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض ،اهتوق زا دنترابع هک تسا لیلحت لماع راه  ففخم ،لدم نیا .ددرگ یم
  لدوم  دربراوک .دوش یم  اجنا نوریب طیحم رد اهدیدهت و اهتصرف لیلحت و نورد طیحم رد فعض و یوق طاقن لیلحت

SWOT، هوب  روجنم  اوهوگلا  نویا .تسا یلخاد یاه یوق و اه فعض اب یجراخ یدیلک یادیدهت و اه تصرف هسیاقم  
 .(23 :0390،یخرفهق) دنا هدش هداد ناشن لیذ یاهرادومن رد هک دوش یم ییاه ی تارتسا
 (IFE) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام لیکشت

   نویا .دوشاب 15  اوت 10    نیوب دویاب لوماوع نیا دادعت .دنوش یم تسرهف لماوع نیرتمهم یلخاد لماوع یسررب زا سپ 
  توسا       رویز لوحارم لماوش سیرتاوم نویا هویهت .دنشاب نامزاس فعض و یوق طاقن نیرتمهم هدنریگرب رد دیاب لماوع
 :(33 :0390 ،یخرفهق)
 .دنوش یم هتشون فعضو یوق طاقن ادتبا -0
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 .(تسا مهم رایسب)0 ات 3 درادن تیمها) رفص زا .دوش یم هداد بیرض لماوع نیا هب -5
  هولقنرگنایب 9 هرمن ،مک فعض 5 هرمن ،یساسا فعض رگنایب 0 هرمن .دوش یم هداد 4 ات 0 هرمن اه لماع زا کیره هب -9
 .دشاب یم ثحب دروم لماع یالاب رایسب یوق هدنهدناشن 4 هرمن و یوق
 .دوش یم  رض نا هرمن رد لماع ره بیرض ،لماع ره ییاهن هرمن نییعت یارب -4
 .دنوش یم صخشم نامزاس ییاهن هرمن و هبساحم لماع ره ییاهن یاه هرمن عومجم -2
    رتوشیب فعوض طاوقن زا یوق طاقن بیترت هب ،دشاب رتشیب 2,5 زا ییاهن هرمنرگا یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام رد -3
  هوب ود و  کوی  لودوج رد .تسا رتمک فعض طاقن زا یوق طاقن ،تسا رتمک 2,5 زا ییاهن یاه هرمن عمج رگا و تسا
   یزویر هومانرب رد  یولخاد لماوع 0 لودج رد هک تسا هدش تسیل یلخاد و یجراخ یدیلک لماوع نیرت مهم ،بیترت
  یدونب  هوجرد . توسا  هدویدرگ  ناویب  یولخاد لماوع یبایزرا سیرتام ردو هتفرگ رارق رظن دم یدازآ نابایخ کیژولوکا
 .. دوشاب ی وم 5 فیعض فعضو 0 دیدش فعض ،9 فیعض یوق ،4 یوق یوق :تسا بیترت نیا هب اه فعض و اه یوق
  لوماوع هب ط وبرم هرمن لک ،ینزو زایتما عومجم زا .ددرگ یم لصاح ینزو زایتما ،هجرد رد نزو  رضلصاح زا سپس
 زا رتالاب ددع نیا رگا لاح ..تسا 4 نآ نازیم ربکادح و 2,5 یارمن نیا نیگنایم هک یروط هب ددرگ یم لصاح یلخاد
 .دراد رارق یبوللم طیارش رد یلخاد لماوع رظن هلقن زا کیژولوکا یزیر همانرب ینعی دشاب 2,5
  زا یدازآ ناوبایخ  دویدهت و  توصرف  طاوقن نیرتمهم ینوریب لماوع یبایزرا سیرتام ای (4) هرامش لودج رد سپس -1
  ،یلاوع تصرف :دشاب یم بیترت نیا هب یادیدهت و اه تصرف یدنب هجرد .دوش یم هدروآ کیژولوکا یزیر همانرب رظنم
 یروص هب لماوع نیا .تسا 4 شا هرمن مک دیدهت و 0 شا هرمن یدج یلیخ دیدهت نینچمه ،9 و 0،5 فیعض تصرف
  هتوشون  هوطوبرم نزو  لوک تیاهن رد .ددرگ زیهرپ یدوهش یاه یواضق و ریبعت ءوس هنوگ ره زا ات دنا ه دش نایب یمک
 زا و  هدوومن هدافتسا یتسرد هب یجراخ یاه تصرف یایازم زا ینعی ،دشاب (2,5) نیگنایمزا رتالاب ددع نیا رگا .دوش یم
 4  دووش هداد  لوماوع  عوومجم  هوب ناوت یم هک ینزو نیرتالاب .ددرگ یم زیهرپ تسا ور هبور نآ اب نامزاس هک یتادیدهت
 .دشاب یم
 :تسا هدش هدروآ ریز حرش هب قیقحت یاه هتفای
 جیاتن

 یجراخ و یلخاد یلصا لماوع جارختسا و اهرایعم لیلحت
     یاوعلالم ساوسا روب هوک کی تارتسا یزیر همانرب یارب هدش نیودت یاهرایعم ساسا رب هدش رکذ بلالم هب هجوت اب 
    هدوش هوئارا یجراوخ یلصا لماوع و یلخاد یلصا لماوع هب طوبرم یاه لودج ریز رد تسا هدش یروآ عمج ینادیم
 .تسا هدش نیودت تسیز طیحم دشرا سانشراک 1 رظن ساسا رب 4 ات 0 یاه هرمن اه لودج نیا رد هک تسا

 

 (IFE) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -1 هرامش لودج

   یلخاد یلصا لماوع      
 فیدر یوق طاقن بیرض هرمن ییاهن

 1 ناکم ندوب یراجت 0.042 3 0.126

 2 یگنهرف یاضف 0.057 3 0.171

 3 یعمج هرطاخ 0.029 3 0.087
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 4 یسایس یاهدادیور یارب یناکم 0.095 2 0.190

 5 اه یربراک یتسدکی 0.040 3 0.120

 6 ( رغ لانیمرت ،دابآرهم هاگدورف ،یدازآ نادیم) صخاش رصانع روضح 0.034 3 0.102

   فعض طاقن      

 1 یراجت یاه ناکم زا یشان تیعمج  احدزا 0.089 2 0.178

 2 ییاضف یابسانت تیاعر  دع 0.084 2 0.168

 3 گنیکراپ دوبمک 0.066 3 0.198

 4 زبس یاه هکل دوبمک 0.038 3 0.114

 5 (...و یترارح _ یرصب) یگدولآ عاونا 0.061 3 0.183

 6 تیوه دوبن 0.062 3 0.186

 7 ییاضف مظن نتفر نیب زا 0.095 2 0.190

 8 یناسنا سایقم نتفر نیب زا 0.089 2 0.178

 9 یمیدق تفاب یگدوسرف 0.098 2 0.196

 10 نیشام و ناسنا لباقت 0.016 4 0.064

 عمج   1   2.451

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 (EFE) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام -4 هرامش لودج

  
 

 یجراخ یلصا لماوع
 فیدر اه تصرف بیرض هرمن ییاهن 

 1 یمومع لقن و لمح زا هدافتسا شیازفا ناکما 0.100 3 0.300

 2 یگنهرف یاضف زا هدافتسا ناکما 0.046 3 0.138

 3 لاغتشا داجیا ناکما 0.011 3 0.033

 4 اضف رد یریذپ فالعنا شیازفا ناکما 0.021 3 0.063

 5 اضف رد یگدنزرس داجیا 0.025 3 0.075

   
 اهدیدهت

 1 هیور یب زاس و تخاس 0.603 2 1.206 

 2 ییاضف یاه تیزم شهاک 0.015 4 0.06

 3 یراکهزب شیازفا 0.024 4 0.096

 4 یرامیب شیازفا 0.033 3 0.099

 5 طیحم رد یمگردرس داجیا 0.022 4 0.088

2.158 
 

1 
 

 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

   لوماوع عومج و 024,5 ربارب اه بیرض رد اه هرمن  رض زا سپ یلخاد یلصا لماوع عمج قوف یاه لودج ساسا رب
  و رتوشیب  اوه یوق زا اه فعض نیارب انب .دشاب یم 120,5 ربارب اهنا یاه بیرض رد اه هرمن  رض زا سپ یجراخ یلصا
   کویژولوکا یزویر همانرب رظنم زا یدازآ نابایخ یعفادت تیعقوم یانعم هب نیا و تسا رتشیب اهدیدهت زا زین اه تصرف
 .(5 لکش) تسا
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 یدازآ نابایخ کیژولوکا یزیر همانرب رد SWOT لیلحت و هیزجت رادومن -2 هرامش لکش

 

 یدازآ نابایخ کیژولوکا یزیر همانرب یارب SWOT سیرتام -5 هرامش لودج
 یلخاد طیحم اهدربهار

 (W) اه فعض (S) اه یوق

 (WO) دربهار (SO) دربهار

 طیوووووحم
 یجراخ

 اه تصرف
(O) 

 S1O3 ناکم ندوب یراجت رب زکرمت اب لاغتشا داجیا ناکما .0

     یوگنهرف یاوضف زا نتفروگ کومک اب اضف رد یگدنزرس داجیا .5
 S2O5 هدودحم رد دوجوم

       رووضح هلوساو هوب اوضف رد یریذوپ فاولعنا شیازفا ناکما .9
 S6O4 صخاش رصانع

 S5O3 اه یربراک یتسدکی هب هجوت اب لاغتشا داجیا ناکما .4

 S6O5 صخاش رصانع رب دیکأت اب اضف رد یگدنزرس داجیا .2

 W4O5 زبس یاه هکل شیازفا اب اضف رد یگدنزرس داجیا .0

 W2O5 ییاضف یابسانت شیازفا اب اضف رد یگدنزرس داجیا .5

    یگدوولآ شهاوک توهج هب یمومع لقن و لمح درکلمع دوبهب .9
W5O1 

  نیوشام و ناسنا لباقت شهاک اب اضف رد یریذپ فالعنا شیازفا .4
W10O4 

 W9O3 اه نامتخاس یمیدق تفاب میمرت اب لاغتشا داجیا ناکما .2

 اهدیدهت
(T) 

 (WT) دربهار (ST) دربهار

 S6T2 صخاش رصانع رب دیکأت اب ییاضف یاه تیزم شیازفا .0

 یگنهرف یاضف زا نتفرگ کمک اب طیحم رد یمگردرس شهاک .5
S2T5 

 یعمج هرطاخ ندرک هدنز اب یراکهزب شهاک .9
S3T3 

 W5T4 اه یگدولآ شهاک رب زکرمت اب اه یرامیب شهاک .0

    ییاوضف موظن شیازوفا روظنم هب هیور یب زاس و تخاس شهاک .5
W7 T1 

 W4T5 زبس یاه هکل ءاقترا اب طیحم رد یمگردرس شهاک .9

  اوه  شوروف تسد روضح شهاک اب طیحم رد یمگردرس شهاک .4
W1T5 

 تیوه سح شیازفا اب یراکهزب شهاک .2
W 3T6 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 رد کیژولوکا ناوبایخ هوب یبایتوسد صووصخ رد راذوگ ریثأت لماوع ،جیاتن یسررب زا سپ قیقحت نیا رد بیترت نیدب
     و راوه  ساوسارب روظن دروم فده هب لین یارب راذگ ریثأت لماوع نیا .دش ییاسانش قیقحت یایضرف یابثا تهج
 نیب یجوز یاسیاقم ناسانشراک طسوت و هتفرگ رارق یتخانش ناسنا ،یتخانش طیحم ،یتخانش  وب رایعم هس رد یرظن
      زا کووی رووه نزو ندووش صخوشم اوب تیاهن رد .دندوش یوهد نزو AHP شور طوسوت هک .تفرگ یرووص اه نآ
  اوه نآ        نیووب یدونب تویولوا دووب هوتفرگ یرووص یووجوز یاوسیاقم ناوسانشراک طوسوت هک اهرایعمریز و اوهرایعم
 نیا دومآ تسد هب Choice Expert رازفا  رن و ناسانشراک طوس وت اه نزو و یوجوز یاسیاقم نیا .تفریذپ یرووص
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  روب .دش هتخادرپ نارهت رهش یدازآ نابایخ کیژولوکا یزیر همانرب رد SWOT لیلحت و هیزجت یایازم یبایزرا ،قیقحت
  میموصت ،SWOT  سیرتاوم   زا هدافتوسا .توسا هتفرگ یروص اه نابایخ نیا ینونک تیعقوم لیلحت و هیزجت ساسا نیا
 هک یزی  نآ زا رت قیمع و رت قیقد یروص هب ار تیعقوم و دنیامن رکف رتشیب لماوع ریثأت هب ات دنک یم روبجم ار ناریگ
    سیرتاوم و هوتفرگ یرووص  یاوه  لویلحت و هیزجت هب هجوت اب .نیاربانب دنیامن لیلحت و هبزجت دهد یم ناشن ییاهنت هب
,5 یلخاد لماوع زا هدمآ تسد هب هرمن نو  ،یدازآ نابایخ یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا   توسد  هوب  هرومن و 024
  رد یدازآ ناوبایخ  کی تارتوسا   تویعقوم ،کویژولوکا یزیر همانرب لوصا قبط ،دشاب یم 120,5 یجراخ لماوع زا هدمآ
 .دنتسهرتشیب اه تصرف و اه یوق زا بیترت هب اهدیدهت و فعض اریز دریگ یم رارق یعفادت هقلنم
     یکیژوولوکا لووصا روظن زا ار یدازآ ناوبایخ ینارحب تیعقوم 2 هرامش لودج رد هدش نییعت یاه ی تارتسا نیاربانب 
 .دنریگ رارق هجوت دروم یرهش یاه یزیر همانرب رد دیاب هک دنهد یم ناشن
   نیارباونب سوپ  دوشاب ی وم  اوه تصرف و اه یوق زا رتشیب هعلالم دروم هقلنم رد اهدیدهت و فعض یازایتما هکییاجنآ زا
 .دشاب یم یعفادت عون زا ام ی تارتسا
 عبانم
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