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 هدیکچ
 زا تهج رد یماگ ،تامدخ و تاناکما لداعتم عیزوت .دریگیم رب رد زین ار لداعتم عیزوت ،تاهج همه رد دشر رب هوالع هعسوت موهفم
 یاهیرباربان یوگلا یسررب هب ،قطانم یگتفایهعسوت مدعای یگتفایهعسوت تخانش یارب .تسا یاهقطنم یاهلداعت مدع ندرب نیب
 دیاب اذل تسا زاین فلتخم حطسرد هباشم یاهناکمراتخاس هب تبسن ناکم کی یرترب نازیم یسرربو یحاون نایم یاهتوافت ،یاهیحان
 یاهناتسرهشرد یاهیحان یاهیرباربان و ییاضف عیزوت یسررب شهوژپ نیا فده .دریگ رارق هجوت دروم یاهیحان یاهیزیرهمانرب
 .دشابیم یلیلحت -یفیصوت نآ ماجنا شور و یدربراک عون زا رضاح شهوژپ .دشابیم هعسوت یاهصخاش ظاحل زا هاشنامرک ناتسا

 ینامرد – یتشادهب ،یگنهرف -یشزومآ یاهصخاش بلاق رد ریغتم 45 باختنا اب دشابیم هاشنامرک ناتسا ناتسرهش 14 یرامآ هعماج
 سیسپات ،روکیو) هرایعم دنچ یریگمیمصت یاهلدم اب و نییعت نوناش یپورتنآ شور زا هدافتسا اب اهریغتم زا کی ره نزو هک ییانبریز و
 13 زا یگتفایهعسوت حطس دهدیم ناشن شهوژپ جیاتن .دمآ تسدب اهنآ هعسوت حطس و یدنبهبتر تسردناک یقیفلت لدم و ( saw و
 یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت و موسات لوا یاههبتر رد هنحص و هواپ ،نیریشرصق یاهناتسرهش هک یروط هب تسا ناسون رد -13 ات

ناتسرهش و هعسوت لاح رد نیسره و دورناوج ،هاشنامرک ،رقنس یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن برغنالیگ و وهالاد ،رسناور ،رواگنک
 حطس رد یاهیحان یاهیرباربان و توافت زا ناشن نیا هک دنشابیم هعسوت زا مورحم باهذلپرس و یناجابابثالث ،برغدابآ مالسا یاه
 .دشابیم اهناتسرهش یگتفایهعسوت
 
 تسردناک ،هاشنامرک ،یاهیحان یرباربان ،ییاضف عیزوت :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 یلم یاهداهن و مدرم هماع یقلت زرط ،یعامتجا راتخاس رد یساسا تارییغت مزلتسم هک تسا یدعب دنچ ینایرج هعسوت
 ،رضاح لاح رد .(88 :1379 ،یلاز) تسا قلطم رقف ندرک نک هشیر و یرباربان شهاک ،یداصتقا دشر عیرست زین و
 رد یاهروشک .تسا هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب ،اهروشک هدمع ثحابم زا یکی رادیاپ هعسوت و دشر هبیبایتسد
 یاهعسوت هب لین یارب و هریغ و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس رقف زا رارف ،اهیگدنامبقع ناربج روظنم هب هعسوت لاح
 یاهیزیرهمانرب و حیحص تخانش دنمزاین ،ددرگ رجنم مدرم همه یگدنز عضو دوبهب هب دناوتب هک هبناج همه و لدتعم
 ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد .(132 : 1390 ،ناراکمه و یرایتخب) دنتسه یاهقطنم و یلم حطس رد هنیهب و بسانم
 شیازفا لاح رد تعرس هب ،دراوم یرایسب رد هک تسا یمیظع یاهقطنم یاهیرباربان شوختسد مدرم یگدنز تیفیک
 ردقچ ره اریز .تسا یاهقطنم یاهلداعت مدع ندرب نیب زا تهج رد یماگ ،تامدخ و تاناکما لداعتم عیزوت اذل؛تسا
 هدش هبذاج رپ یاهبطق تمس هب هیامرس و تیعمج تکرح هب رجنم ،دشاب رتشیب فلتخم داعبا زا یاهقطنم یاهتوافت
 دروم یاهیحان یاهیزیرهمانرب دیاب اذل ؛دش دهاوخ نیمزرس و هقطنم حطس رد تیعمج عیزوت لداعت مدع ثعاب ًااتیاهن و
 هعسوت ریسم رد یساسا یشلاچ ،اهروشک زا یرایسب رد یاهیحان یرباربان .(134-135 : 1385 ،روپکاخ) دریگ رارق هجوت
 نیا ،دریگیمرب رد ار یعیسو ییایفارغج قطانم اهنآ تیمکاح ورملق هک اهروشک زا هتسد نآ یارب هژیو هب ؛تسا
 یگچراپکی و تدحو هب یبایتسد و تسا قطانم نزاوتم و لداعتم یهعسوت هب ندیسر یارب یدج یدیدهت اهیرباربان
 ،لماوع هتسد ود زا یشان ،ییایفارغج هیحان ره رد لداعت .(Shah and shankar, 2003: 1421) دنکیم راوشد ار یلم
 رب مکاح ییایفارغج و یعیبط طیارش دننام یاهیحان نورد لماوع .دشابیم یاهیحان نورب یرگید و یاهیحان نورد یکی
 دهاوخ یسوسحم یرترب یاهیحان نینچ دشاب بسانم طیارش نیا اج ره هک میلقا ،یژولوفروموئژ ،کاخ ،بآ ،هیحان
 زا یشان لماوع نیا ،تشاد دنهاوخ یئازسب ریثأت یحاون تفرشیپ مدع ای تفرشیپ رد زین یاهیحان نورب لماوع تشاد
 و یاهقطنم یاهلداعت مدع.( 42 :1388 ،ینمؤم) دشابیم هعسوت تهج یباختنا یژتارتسا عون و اهیراذگ تسایس
 ناریا و موس ناهج یاهروشک هدمع و زراب یاهیگژیو زا ،بسانمان تروص هب تاناکما و تامدخ لداعتمان عیزوت
 و هدیدرگ یهاگتنوکس بتارم هلسلس ای یزکرم یبایناکم زا یاهکبش ندمآ دوجو هب ثعاب یددعتم لماوع زورما .تسا

 مامت رد یاهقطنم یاهیرباربان هکنآ نمض .(156 : 1374 ،نایرظن) تسا هداد رارق ریثأت تحت ار دوخ فارطا طاقن ریاس
 اهتوافت زین ناریا رد(Pacion, 2003:p 291).دشاب هتشاد هارمه هب ار یراوگان یاهدمایپ دناوتیم اهنآ حوطس و لاکشا

 یدج تالکشم زورب هب ،تیعضو نیا ؛تسا هدوب شیازفا لاح رد یاهدننک نارگن هزادنا هب یاهیحان یاهیرباربان و
 نیا اب(Noorbakhsh, 2002, 931).تسا هدیماجنا رتهتفایهعسوت و رادروخرب یحاون هب مورحم قطانم زا ترجاهم دننام

 کی لخاد رد تسا ینوگانوگ بتارم یاراد ،روشک کی فلتخم یاهناتسا رد یگتفایهعسوت دنور هک روطنامه لاح
 یمدرم .(167:1381 ،هدازبجر و رذآ) تسین ناسکی فلتخم قطانم و اهناتسرهش نیب رد یگتفایهعسوت دنور زین ناتسا
 نیمه ؛دنتسه رود هب یراذگتسایس و اههمانرب هجوت نوناک زا ًاالومعم ،دننکیم یگدنز اهروشک ینوماریپ قطانم رد هک
 یشور ،هعسوت یدنبحطس.( Dawson, 2001, 791)دبای لزنت اهنآ یعامتجا و یداصتقا هعسوت حطس دوشیم ببس رما
 و دهدیم ناشنار قطانم یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،ییاضف ،یناکم فالتخا هک تسا قطانم هعسوت شجنس یارب
 یریگلکش دنور ،شور نیا اب دنکیم صخشم هعسوت حطس رظن زا رگیدکی هب تبسن ار قطانم زا کی ره تیعضو
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 رظن رد هعسوت مک و دنمزاین قطانم ،قطانم هعسوت یزیرهمانرب رد تیاهن رد و دوشیم صخشم قطانم یبطق هعسوت
 هنالداع داجیا یاههار زا یکی.(18 :1383 ،یتشدنایم یدیدج) دوشیم یریگولج قطانم لداعت مدع زا و دوشیم هتفرگ
 حیحص طابنتسا ،اهتیلباق و تاناکما ،اهتیدودحم ،اهانگنت لیلحت و هیزجت و دوجوم عضو صیخشت و تخانش هعسوت
 بسانم یاههمانرب نیودت رد ار نازیرهمانرب دناوتیم هک دشابیم اهنآ هب طوبرم یاهتیولوا و اهزاین تیفیک و تیمک زا
 یاهصخاش لیلحت هب یرامآ یاهلدم زا هدافتسا اب هلاقم نیا رد .(55 :1392 ،ناراکمه و یراهق) دهد یرای دمآراک و
 رد یاهیحان یاهیرباربان ییاضف لیلحت و (ییانبریز و ینامرد – یتشادهب ،یگنهرف – یشزومآ) یاهشخب رد دوجوم
 هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش نیب ایآ :دوش یم حرطم هنوگ نیدب شهوزپ یلصا لاوس و دوشیم هتخادرپ هاشنامرک ناتسا
 ؟دراد دوجو یرباربان هعسوت یاهصخاش ییاضف عیزوت ظاحل زا

  هنیشیپ
 هدش ماجنا جراخ و لخاد رد یتاقیقحت اهنآ نیب یرباربان یسررب و یگتفایهعسوت و قطانم یهعسوت نییعت یهنیمز رد
 دیما صخاش هس زا هدافتسا اب یشرازگ رد 1991 لاس رد دحتم للم نامزاس مینکیم هراشا اهنآ زا یدراوم هب هک ،تسا
 زا یرایسب هک هداد رارق یسررب دروم ار اهروشک یگتفایهعسوت هجرد یداوساب دصرد و هنارس دمآرد ،یگدنز هب
 دنمزاین و دنتشاد رارق ینییاپ حطس رد یناسنا هعسوت ظاحل زا ییایسآ و یزکرم و یبونج یاکیرمآ ،ییاقیرفآ یاهروشک
یرباربان ریثأت یهوحن یسررب هب (2003 )1چیرلوا.(,1997:110UNDP-230) دنشابیم تفرشیپ روظنم هب یداصتقا دشر
 هک داد ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ 1990-2000 ینامز یاههلصاف هب نیچ روشک یلم یهعسوت و دشر رد یاهقطنم یاه
 یلم یهعسوت حطس تارییغت دنوراب رادانعم و یفنم یاهطبار ،فلتخم قطانم یهعسوت حطس یاهیرباربان تارییغت دنور
 1990 -2000 هلاس 10 هرود یط انغ روشک رد یاهقطنم یاهیرباربان یسررب هب (2007)2وتومار و نسحلا .تسا هتشاد
 و تسا هدش روشک رد یمومع رقف شهاک هب رجنم هرود نیا یط یداصتقا دشر هک دندیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ

 هصرع رد تباقر ناوت نتشادن تلع هبیبونج و یلامش قطانم فاکش هدوب یزرواشک تارداص زا یشان دشر نوچ
 قطانم رد یاهقطنم یاهیرباربان و هعسوت نازیم شجنس هب(2011)3سوتلک و سیتسلگ.تسا هدش رتشیب یزرواشک
 یداصتقا یاه صخاش ظاحل هب ار نانوی قطانم دنتخادرپ یاهشوخ و یلماع لیلحت کینکت زا هدافتسا اب نانوی ینوماریپ
 دوجو ییارگمه نانوی قطانم نیب 200-1995 ینامز یهرود رد هک دندیسر هجیتن نیا هب و هدرک یسررب یعامتجا و
 جیاتن هک دنتخادرپ یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد یاهیحان یاهیرباربان ییاضف لیلحت هب ،(1389) ناراکمه و ورس .درادن
 ناراکمه و یتمحردئاق .دراد دوجو اهناتسرهش یگتفایهعسوت حطس رد یاهیرباربان و توافت دهدیم ناشن یسررب

 مدع هدنهد ناشن جیاتن هک دنتخادرپ ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت هجرد لیلحت هب ،1389
 هعلاطم دروم ناتسرهش هد عومجم زا هک یلکش هب تسا ناتسا یاهناتسرهش رد تامدخ و تاناکما گنهامه عیزوت
 ،رهشناریا یاهناتسرهش و لوا یهبتر رد تامدخ و تاناکما و عبانم صیصخت رد لباز و نادهاز یاهناتسرهش ،ناتسا

 .دناهتفرگ رارق رخآ یهبتر رد کهز و کرانک ،زابرس یاهناتسرهش و مود هبتر رد رهش کین و شاخ ،راهباچ ،ناوارس
                                                                                                                                                               
1-Ulrich 
2-Al-Hassan& Ramatu 
3-Golestsis and chlestos 
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 یرباربان دهدیم ناشن جیاتن هک دنتخادرپ ناریا رد یاهیحان یهعسوت یاهیرباربان لیلحت هب ،(1390) ناراکمه و ییاوقت
 ناونع هب دنوامد و نارهت ،تاناریمش یاهناتسرهش دهدیم ناشن اهناتسرهش یهعسوت حطس نایم ار یراکشآ
 عقاو روشک یزکرم یاهشخب رد رتشیب هتفایهعسوت یاهناتسرهش ریاس هارمه هب ،روشک یاهناتسرهش نیرتهتفایهعسوت

 و ولگیب خیش .دناهدش عقاو یزرم و یاهیشاح قطانم رد مورحم و هتفاینهعسوت یاهناتسرهش رتشیب هک یلاح رد.دناهدش
 هصخاش دنچ یریگمیمصت یاهشور زا هدافتسا اب روشک یاهناتسرهش یگتفایهعسوت حطس یبایزرا هب ،(1392 ) ییاوقت
-هعسوت ،هتفایهعسوت رایسب : لماش هعسوت هورگ تفه رد اهناتسرهش ،شور نیا زا لصاح تازایتما ساسا رب.دنتخادرپ
 حطس دهدیم ناشن جیاتن .دندش یدنبهقبط مورحم رایسب و مورحم ،مورحم ًااتبسن ،طسوتم ،هتفایهعسوت ًااتبسن ،هتفای
 طسوتم دح زا رتنییاپ (اهناتسرهش لک دصرد 64 لداعم ،ناتسرهش 216 دادعت) روشک یاهناتسرهش رتشیب هعسوت
 رایسب هورگ رد ناتسرهش 36 و مورحم هورگ رد ناتسرهش 85 ،مورحم ًااتبسن هورگ رد ناتسرهش 95 هک یروط هب ؛تسا
 ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت هجرد یدنبتیولوا و لیلحت هب ،(1393)ناراکمه و یربنق.دنریگیم رارق مورحم
 یاراد /542تیولوا بیرض اب دابآ مرخ ناتسرهشدهدیم ناشن جیاتن هک دنتخادرپ سیسپات کینکت هدافتسا اب ناتسرل
 هبترم نیرخآ رد /264 تیولوا بیرض اب هلسلس ناتسرهش نینچمه .دشابیم یگتفایهعسوت نازیم رظن زا لوا هبتر
 و توافت دوجو رگناشن هک دشابیم /36 هدمآ تسد هب یگدنکارپ بیرض . تسا هتفرگ رارق ناتسا رد یگتفایهعسوت

 ،(1394) ناراکمه و یدابآ کلم یراتخم .تسا هعسوت یاهصخاش و تاناکما زا یدنمهرهب نازیم رد یرباربان تدش
 ناشن جیاتن هک دنتخادرپVIKOR لدم زا هدافتسا اب سراف ناتسا یاهیحان یاهیرباربان لیلحت ناونع اب یاهلاقم رد
 ًاالماک حطس رد ناتسا زکرم ناونع هب زاریش ناتسرهش هک یروط هب هدوب دوهشم یناتسرهش حوطس رد یرباربان دهدیم
 ،درمال ،هدابآ ،باراد ،رهم یاهناتسرهش و رادروخرب ناهبتسا و نورزاک ،مرهج یاهناتسرهش و هتفرگ رارق رادروخرب
 نیرتشیب ،هعلاطم دروم یاهصخاش نیب زا .دنتسه مورحم اهناتسرهش هیقب و هدوب رادروخرب همین ،زبرین و تاناوب
 .تسا یدبلاک و یتخاس ریز یاهصخاش هب طوبرم یرباربان
   (اههاگدیدو اه هیرظن ،میهافم و فیراعت) شهوژپ یرظن ینابم
 نآ رب فلتخم نارظنبحاص زا یدایز فیراعت و تساdevelopment هژاو اب نداد شرتسگ یانعم هب تغل رد هعسوت
 هب یئوگخساپ یارب یعامتجا – یناسنا یاهییاناوت شیازفا تهج رد ریگارف تسا یدنور هعسوت :تسا هدش هئارا
 شیالاپ ناهج یرادیاپ یاهشنیب و هعماج یگنهرف یاهشزرا وترپ رد هتسویپ اهزاین هکنآ نمض ،یعامتجا یاهزاین
 هدیچیپ ًااتاذ و دنکیم ثحب یسایس رظن زا مه و یروئت رظن زا مه هک تسا یموهفم هعسوت .(40 : 1379 ،یفارص) دنبای
 رازه هعسوت فادها و رقف شهاک فده اب صوصخ هب ،هعسوت یاهنامزاس لمع هب نآ یانعم یگزات هب .تسا مهبم و
 ،یگدنز نوزفا زور دوبهب زا یشان تارییغت دنیآرف هعسوت :تلاگ سیند .(Thomas,2004:1-2)تسا هدش دودحم هلاس
 کی هعسوت :نمدیرف.تسا لاغتشا و شزومآ ،یتشادهب تالیهست ،نکسم ریظن ،یگدنز تاناکما شیازفا ،رتشیب دیلوت
 یراکیب ،رقف ندش مک تسا دقتعم ،زریس .تسا یعامتجا متسیس رد ییانبریز تارییغت تهج رد یروآون و قالخ دنور
 هعسوت نتیرتسا رظن زا .(30-31 :1386 ،یناتسورس ینایدرفنم) دنشابیم قطانم رد هعسوت یساسا یاههیاپ زا یرباربان و
 دوبهب رد ار نآ ناوتیم هک تسا یموهفم عقاو رد هعسوت .(18 :1375 ،شیاسآ) اهناسنا رد لوحت ینعی یزاسون ینعی
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 درکوجتسج دشابیم اهرهش نآ زراب دومن هک یناسنا عماوج یکیژولوکا و یعامتجا یتمالس تدم زارد
.(wheeler,1999:3) دهدیم ناشن ار هعسوت یاهتفایهر یدنبمیسقت (2)لودج. 

 دعب هب 1960 زا ههد زا هعسوت یاهتفایهر یدنبمیسقت : (2) لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 :1392 ،ناراکمه و روپناما:عبنم

 تهج رد دشر بطق دربهار رب هعسوت نازادرپهیرظن زا یخرب هک یلاح رد ،یاهیحان یاهیرباربان شهاک یاتسار رد
ناد و ارسیم ،نسیراه ،لادریم نوچ رگید یهورگ ،دندیزرویم دیکات نییاپ هب یرست و یاهیحان یاهیرباربان شهاک
 بجوم هکلب ،هدوبن قفوم هتفاینهعسوت یاهروشک نوگانوگ قطانم یرباربان شهاک رد قوف دربهار هک دندقتعم دروف
 یههد لالخ رد ظاحل نیدب .تسین یبسانم یوگلا اهروشک نیا یارب ور نیا زا .تسا هدش یاهقطنم یرباربان دیدشت

 نیب یداصتقا یاهیرباربان شهاک ،یساسا یاهزاین ندروآرب تمس هب هعسوت تسایس یاهتیولوا و تهج ،1970
 و یعامتجا ،یداصتقا دنیارف رد مدرم رتشیب تکراشم بلج و یتلود تامدخ هب مورحم راشقا رتشیب یسرتسد ،یحاون

 :1391 ،یلکوت) دنتفرگ شیپ رد ار 5یربارب اب هارمه دشر یاهتسایس شیپ زا شیب اهتلود و تفای رییغت یسایس
 ار حیحص یاهقطنم یزیرهمانرب ترورض ،فلتخم قطانم رد نزاوتم دشر یهیرظن ناناد داصتقا هزورما .(112 -113

 طیارش نیرتهب هک تسا نآ یارب یاهیحان لداعتم یهعسوت هک دندقتعم و دننکیم حرطم نزاوتم یهعسوت هب ندیسر یارب
 یاهیحان نورد و یاهیحان نیب یگدنز تیفیک یاهتوافت ،دروآ مهارف یحاون یهمه عماج یهعسوت یارب ار تاناکما و
 یگتفاینهعسوت نییبت و لیلحت صوصخ رد .(176 :1393 ،ناراکمه و یربنق)دربب نیب زا ًااتیاهن و دناسر لقادح هب ار
 تسیسکرام یاههیرظن ،2یزاسون یتخانش هعماج هیرظن ،1هعسوت و دشر یداصتقا یاههیرظن هلمج زا یفلتخم یاه هیرظن

                                                                                                                                                               
1-Economic theories of growth and development 
2-Sociological theories of modernization 

 اهرایعم و طباوض یلصا بوچراهچ هعسوت یاهیروئت
 
 
 

 یزاس هزینردم

 ییارگیبرغ .1

 ییارگفرصم .2

 یداصتقا دیلوت .3

 هعسوت رازبا .4

 ییارگنامزاس .5

 یژولونکت .6

 یبرغ یاهشزرا اب قباطم یگدنز نردم یاههویش ءاقترا .1

 دش دهاوخ یعیسو مجح رد عبانم زا هدافتسا ثعاب هک ایوپ داصتقا .2

 یجراخ تالدابم و یریگراک هب شیازفا .3

 هعسوت رازبا ناونع هب یاهقطنم دوجوم یاهلیسناتپ یریگراک هب .4

 هعسوت دنور رد طبریذ (هسسوم) نامزاس کی هباثم هب اهتلود درکلمع .5

 هعسوت دنور رد یژولونکت نیون یاهدرکیور هب یتنس یاهشور زا راذگ .6
 
 

 یگتسباو
 

 عبانم جارختسا شهاک .1

 یاهقطنم تالدابم .2

 هعسوت رد لالقتسا .3

 یگنهرف تاریثأت .4

 یلخاد تسایس ابنامزمه عبانم زا تشادرب و طلست رد یجراخ تیکلام یرترب شهاک .1

 یاهقطنم نیب یراجت تابسانم هب یهدلکش .2

 یگتسباو طیارش زا تفر نورب و دنور رد لالقتسا شیازفا .3

 دنتسه هعسوت ریگارف یاهشخب دیفم طسب عنام هک یگنهرف تابسانم فذح .4
 
 

 یلاربیل وئن داصتقا

 ینوناق عناوم .1

 یلحم یاهتلود .2

 یصوصخ یاهنامزاس .3

 تباقر لصا .4

 هعسوت رد یراذگهیامرس دنور رد یصوصخ شخب یور شیپ عناوم فذح .1

 تسد نییاپ یمدرم یاهداهن زا هدافتسا و یزکرم تلود تالخادم شهاک .2

 یراذگ هیامرس دنور رد یصوصخ یاهداهن زا تیامح و قیوشت .3

 دوجوم یراجت تانایرج دنور هب یشخب عونت تهج قطانم رد یتباقر یاهرازاب زا تیامح .4
 

 یبوانت هعسوت
 طیحم .1

 یساسا یاهزاین .2

 یعامتجا لئاسم .3

 یلخاد تالکشم .4

 هعسوت تاریثأت شهاک و طیحم زا تظافح دننام طیحم رد رادیاپ هعسوت یشمطخ یریگراک هب .1

 ردام یاهزاین هنیمز رد رشب یارب یگدنزتامدخ و یعامتجا یاهتصرف هیلک یزاس مهارف و نییعت .2

 لداعتم هعسوت نایرج رد طیارش نیا دوبهب و دوجوم یعامتجا یاهراشف شهاک .3

 یرادروخرب دنور رد تلادع جیورت و رقف ،یداوس یب نوچ یتالکشم ندرک فرطهب .4
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 یرادفرط یهعسوت یهیرظن نینچمه و 4ییارگرامعتسا اسپ ،3ییارگهعسوت اسپ ،2ییارگراتخاس اسپ ،1تسیسکراموئن و
 و یگتسباو ،یزاسون یاههیرظن .دنزادرپیم هعسوت نییبت هب یلم و یناهج حطس رد هک دراد دوجو 5نانز قوقح زا
 یاهشبنج شقن دننام هنیمز نیا رد ینیون یاهدرکیور زینًااریخا .دنتسه هنیمز نیا رد اههیرظن نیرتروهشم زا کیسالکوئن
 تسیز طیحم همه زا رتمهم و یسارکومد و تلادع ،یتیسنج تاعوضوم ،یتلودریغ یاهنامزاس تیمها و شقن ،یلحم
 و طسوتم یاهسایقم رد یاهلیلحت هبسایقم گرزب یاههیرظن زا زین یشیارگ رییغت .تسا هدیدرگ هئارا یلحم طباور و
 دروم ار یساسا یاهزاین درکیور و نییاپ زا هعسوت درکیورنیققحم یخرب .دراد دوجو یهعسوت دنیارف رد کچوک ای
 رارق دیکأت دروم اهناکم زا شیب مدرم نآ رد هک تسا زکرمتم نآ وحم و ییادزرقف رب یدرکیور .دناهداد رارق دیکأت
 دهدیم رارق دیکأت دروم ازنورب دشر زا شیب ار ازنورد دشر هک هدش حرطم دشر دروم رد ینیون یهیرظن نینچمه .دنراد
 .(74-1392:75 ،ناراکمه و یتمحردئاق)

 یسانش شور
 اب هاشنامرک ناتسا ناتسرهش 14 یرامآ هعماج .دشابیم یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک عون زا رضاح شهوژپ
 صخاش هس بلاق رد ریغتم 45 باختنا اب .دشابیم1390 نکسم و سوفن یمومع یرامشرس و یرامآ همانلاس هب هجوت
 و نییعت نوناش یپورتنآ شور زا هدافتسا اب اهریغتم زا کی ره نزو هکییانبریز و ینامرد –یتشادهب ،یگنهرف -یشزومآ
 اهنآ هعسوت حطس و یدنبهبتر تسردناک یقیفلت لدم و (saw و سیسپات ،روکیو) هرایعم دنچ یریگمیمصت یاهلدم اب
 .تسا هدش هدافتسا هعسوت حطس ییاضف عیزوت نداد ناشن یاربGISرازفامرن زا تیاهن رد تسا هدمآ تسدب
 اهصخاش و اهریغتم یفرعم
 ار فادها یوس هب یریگتمس و یریگتهج هک دنتسه یفیک و نالک فادها نامجرت ،اهرگامن ناونع هب اهصخاش
 .(1لودج) (154 :1383 ،یناوضر) دننکیم رتقیقد

 هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت یبایزرا تهج شهوژپ هعلاطم دروم یاهصخاش:(1) لودج
 اهریغتم اهصخاش

 
 

-یشزومآ
 یگنهرف

1X:  2 ،ناتسرهش تیعمجرفن 00001 ره یازا هب هناخپاچ دادعتX:3 ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب شیامن نلاس دادعتX:ییاتسور قطانم ناداوساب دصرد، 

4X:5 ،یرهش قطانم ناداوسابدصردX:6 ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب یمومع هناخباتک دادعتX:تیعمجرفن 10000 ره یازا هب هکربتم نکاما و دجسم دادعت 
 :9X ،ییامنهار عطقم رد نازومآشناد هب هاگشزومآ تبسن :8X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب هدش اپ رب یرنه و یگنهرف یاههاگشیامندادعت :7X ،ناتسرهش
 هب ملعم تبسن :12X ،ییامنهار عطقم رد نازومآشناد هب ملعم تبسن :11X ،ییادتبا عطقم رد نازومآشناد هب ملعم تبسن :10X ،هطسوتم عطقم رد نازومآشناد هب تبسن
 هب سالک تبسن : 51X ،ییامنهار عطقم رد نازومآشناد هب سالک تبسن :14X ،ییادتبا عطقم رد نازومآ شناد هب سالک تبسن :13X ،هطسوتم عطقم رد نازومآشناد
 .هطسوتم عطقم رد نازومآشناد

 
 
 

 -یتشادهب
 ینامرد

 

16X: 17 ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب تختدادعتX:18 ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب هناخوراد دادعتX:رفن 10000 ره یازا هب هاگشیامزآ دادعت 
 ره یازا هب امام دادعت :12X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب راتسرپ دادعت :20X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000ره یازا هب زروهب دادعت :19X ،ناتسرهش تیعمج

 تیعمجرفن 10000 ره یازا هب ییاتسور لاعف تشادهب هناخ دادعت:23X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب کشزپاریپ دادعت :22X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000
 زکرم دادعت :62X ،ناتسرهش تیعمج رفن 00010 ره یازا هب صصختم کشزپ دادعت :25X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب یمومع کشزپ دادعت :24X ،اتسور
 رفن 10000 ره یازا هب رایهب دادعت :28Xناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب یراگنوترپ زکارم دادعت :27X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب یشخبناوت

 .ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب زاسوراددادعت:30X ،تشادهب هناخ ششوپ تحت یاهاتسور دادعت29X ،ناتسرهش تیعمج

                                                                                                                                                               
1-Marxist and neo-Marxist theories 
2-Poststructuralism 
3-Postcolonialism 
4-Postdevelopmentalism 
5-Feminist theories of development 
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 ییانبریز

31X: 32 ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب زاگ و تفن پمپ هاگیاج دادعتX:33 ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000ره یازا هب نیزنب پمپ هاگیاج دادعتX: دصرد 
 دصرد:63X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب یگناخو یراجت شخب رد زاگ باعشنا :35Xهدش یناسر زاگ یاهاتسور دصرد:34X هدش یناسر زاگ یاهرهش
 دادعت:39X ،یربارت و هار لک هرادا ششوپریز ییاتسور یاههار عاونا:38X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب یگناخ قرب باعشنا:37X ،هدش یناسر قرب یاهاتسور
 راک هب لوغشم یناگمه یاهنفلت دادعت:41X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 یازا هب یتسپ رتفد دادعت:40X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 یازا هب یطابترا تامدخ رتفد
 نفلت نیکرتشم:43X ،ناتسرهش تیعمج رفن10000 ره یازا هب هارمه نفلت نیکرتشم :42X ،اتسور تیعمج رفن 10000 ره یازا هب ینفلت طابترا یاراد ییاتسور طاقنرد
 10000 ره یازا هب یراجت قرب باعشنا :45X ،ناتسرهش تیعمجرفن 10000 ره یازا هب یزرواشک قرب باعشنا:44X ،ناتسرهش تیعمج رفن 10000 ره یازا هب تباث
 .ناتسرهش تیعمجرفن

 1390رامآ زکرم :عبنم

 شهوژپ یاهکینکت و اهشور

 نوناش یپورتنآشور
 هئارا رویو و نوناش طسوت 1975 لاس رد .تسا اهصخاش تیمها نازیم ای نزو نییعت یارب لومعم یاهشور زا یکی

 .(56-55 ،1389 :ییاطع) .تسا هدش
pijpij      نییعت.1 = xij

∑ Xijm
i=1

 

 Ejصخاش ره یپورتنآ نییعت .2

Ej = −
1

ln(m)∑Pij

m

i=1

Ln 

 (di)صخاش ره فارحنا هجرد ای نانیمطا مدع نییعت.3
 di = 1 − Ej 

  (𝑤𝑤𝑤𝑤)صخاش ره نزو نییعت.4

w j =
dj

∑ dj   n
  j=1

 

1VIKOR 
 لئاسم یقفاوت یزیرهمانرب رب ینتبم هک شور نیا .دناهداد هئارا ارVIKOR شور 1988 لاس رد گنزت و کیووکیورپا
 روظنم هب ،دشاب هتشاد دوجو هنیزگn و رایعمm هرایعمدنچ یریگمیمصت هلئسم کیرد رگا ،تسا هرایعم دنچ یریگمیمصت
 .(88:1389 ،ییاطع) دشابیم لیذ حرش هب شور لحارم ،شور نیا زا هدافتسا اب هنیزگ نیرتهب باختنا

  میمصت سیرتام لیکشت .1

                    Xij=

[
⎢
⎢
⎢
⎡

x11 x12 ⋯
x21 x22 ⋯
…
⋯⋯

xm1

⋯
⋯⋯

xm2

⋯
⋯⋯
⋯

x1n
x2n⋯
⋯⋯

xmn]
⎥
⎥
⎥
⎤

 

  سیرتام ندرک سایقمیب .2

fij =
xij

√∑ xij2m
i=1

 

 نزو رادرب نییعت .3
w = [w1,w2,…,w  n] 
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 :ریز زا بیترت هب یفنم و تبثم یاهرایعم یارب(∗fj) رادقم نیرتهبنیرتدب و نیرتهب نییعت .4
fj− =  fij    i    

Min  
fj∗ =  fij    i    

Min  
 : طباور زا بیترت هب زین یفنم و تبثم یاهرایعم یارب رادقم (−𝐴𝐴𝑗𝑗)نیرتدب

fj− =  fij    i    
Min  

fj− =  fij    i    
Max  

 دشابیم (R) فسأت رادقم و (S) تیبولطم رثکادح ای یدنمدوس رادقم هبساحم.5

Si = ∑wi
n

i=1

fj∗ − fij
fj∗ −  fj−

 

Ri = Max {wi 
fj−  
∗ fij

fj∗ −  fj−
} 

 رادقم نامه ،دشاب کی یواسم P رتماراپ رگا یقفاوت یزیرهمانرب شور رد .دشابیمj رایعم یارب داوم نزو رادقمwj هک
Siدیآیم تسد هب : 

L(Ai) = ∑wj
fj−  
∗ fij

fj∗ −  fj−
= Si

n

i=1
 

 
 دیآیم تسد هب 𝑅𝑅𝑛𝑛رادقم نامه ،دشاب یواسمP رتماراپ رگا یقفاوت یزیرهمانرب شور رد

 
 :دشابیم (Q رادقم)VIKOR صخاش هبساحم .6

C?i = v [
Si − S−

S∗ − S−]
+ (1 − v) [

Ri − R−

R∗ − R−] 
∗R  دشابیم = MaxRi،  R− = MinRiS∗ = MaxSi، S− = MinSiطباور نیا رد قوف لومرف رد: S∗−S−

Si−S−
 هدننکنایب =

 رتماراپ و لآهدیا دض دح زا هلصاف خرن هدننکنایب vهورگ قفاوت نازیم هب هجوت اب.دشابیم لآهدیا لح زا هلصاف خرن

=R
∗−R−

Ri−R−
 ارآ تیرثکا اب قفاوت تروص رد ،5/0 زا شیب نآ رادقم ،الاب قفاوت تروص رد .دوشیم باختنا هدنریگمیمصت

 دوخ هک هدوب iR وiSزا یعبات Qرادقم دوب دهاوخ5/0 زا رتمک نآ رادقم ،نییاپ قفاوت تروص رد و 5/0 یواسم نآ رادقم
 هعلاطم نیا رد .دشابیم یقفاوت یزیرهمانرب رد ∞=P و P=1 یازا هب لآهدیا لح زا هلصاف ریداقم بیترت هب ریداقم نیا
 .(91 :1389 ،ییاطع) دش هتفرگ رظن رد 5/0 رادقم نیا

 هورگ هس رد اههنیزگQ وR، S ریداقم هب هجوت اب هلحرم نیا رد .تسا Q وR، S ریداقم ساسا رب اههنیزگ ندرک بترم.7
 هب هورگ هس ره رد هک دوشیم باختنا رترب هنیزگ ناونع هب یاهنیزگ تیاهن رد دوشیم بترم رتگرزب هب رتکچوک زا
 دناوتب هک دوشیم باختنا رترب هنیزگ ناونع هب یاهنیزگQ هورگ رد هک تسا رکذ هب مزال .دوش هتخانش رترب هنیزگ ناونع
 :دنک ءاضرا ار ریز طرش ود

 :دشاب اههنیزگ دادعت رگنایبn و هورگ رد رترب هنیزگ نیمود و نیلوا بیترت هب2Aو1A هنیزگ رگا :1 طرش

Q(𝐴𝐴2) − 𝑄𝑄(A1) ≥
1

𝑛𝑛 − 1 
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 رارقرب لوا طرش هک ینامز .دوش هتخانش رترب هبتر ناونع هب S وR یاههورگ زا یکی رد لقادح دیاب1A هنیزگ :2 طرش
 :هطبار هب هجوت اب m رادقم نیرتشیب :دنوشیم باختنا رترب یاههنیزگ ناونع هب اههنیزگ زا یاهعومجم ،دشابن
  .(1389:91 ،ییاطع) دنوشیم باختنا رترب2A و1A هنیزگ ود دشابن رارقرب مود طرش هک ینامز
 سیسپات
 :لومرف زا هدافتسا اب «سایقم دقاف» سیرتام هب دوجوم یریگمیمصت سیرتام لیدبت .1

nij =
rij

√∑ rij2
m
i=1

 

 «نوزوم سایقم دقاف» سیرتام داجیا .2

 
 یفنم لآهدیا لح هار و لآهدیا لحهار ندرک صخشم .3

 

= {V1+ , V2+ , … … , Vj+, … … , Vn+} 

 
= {V1− , V2− , … … , Vj−, … … , Vn−} 

 (هلصاف) ییادج هزادنا هبساحم . 4

 
 

 
 :دوشیم فیرعت تروص نیدب یکیدزن نیا لآهدیا لح هار هب A𝑛𝑛 یبسن یکیدزن هبساحم .5

c1i+ =  
di−

di+ + di−
  ; 0 ≤  c1i+  ≤ 1 ; i = 1 , 2 , … … m 

A𝑛𝑛 هچنانچ هک دوشیم هظحالم =  A+0 =هاگنآ ،دوشd𝑛𝑛 تشاد میهاوخ و تسا:c1i+ = A1 هک یتروص رد و1 =  A−، 
𝑑𝑑𝑛𝑛  هاگنآ = +c1i و  0  =  شزرا ،دشاب رتکیدزن (+A) لآهدیالح هارA𝑛𝑛 هنیزگ هزادناره نیاربانب .دش دهاوخ 0

c1i+ دوب دهاوخ رتکیدزن دحاو هب. 

 .(25:1389 ،ناراکمه و یرایز) اههنیزگ یدنبهبتر .6
1SAW 

 (61 ،1389 :ییاطع) تسا هدش هئارا 2نویو گناوه طسوت 1981 لاس رد شور نیا

  میمصت سیرتام لیکشت.1
                                                                                                                                                               
1 -Simple Additive Weighting 
2-Huang Vyvn 
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 میمصت سیرتام ندرک سایقمیب .2

 :دوشیم هدافتسا ریز طباور زا بیترت هب یفنم و تبثم یاهرایعم ندرک سایقمیب یارب
r

ij=
xij

max
i {xij}

 

r
ij=

1
xij

max
i { 1

xij
}

=
min

i {xij}
xij

 

 اهرایعم رادرب نزو نییعت .3

 رترب یهنیزگ باختنا .4

A∗ = {Ai| max
i

∑wjrij

m

j

} 

 تسردناک شور
 هنیزگ لباقم رد هنیزگ کی رگا میریگب رظن رد ار B و A هنیزگ ود رگا نآ رد هک تسا یقیفلت لدم کی تسردناک شور
 رد ،تساتسردناک یقیفلت یتیولوا هطبار نراقتم دض اجنیاردA > s B، > s میسیونیم تروص نآ رد دوش زوریپ رگید
 تسردناک شور رگید مان . 1A=Ak تشاد میهاوخ دننک بسک یواسم ءارآkAو1A هنیزگ ود رگا تسردناک شور
 یحاون ،سیرتام نآ رد هک دوشیم لیکشت سیرتام کی تسردناک شور ماجنا یارب .تسا هداس یار تیرثکا دح شور
 دادعت ساسا رب تاسیاقم نیا دنوش هسیاقم مه ابیحاون نیا یجوز تروص هب دیاب لاح .دنوشیم دراو نوتس و رطس رد
 ،درب نوناق ساسا رب یهدهرمن اجنیا رد .دشابیمدناهدروآ تسد هب فلتخم یاهلدم رد هیحان نآ هک اهتخاب و اهدرب
 .(105: 1393 ،ناراکمه و رفمظن) دشابیم تخاب و یواسم
 شهوژپ ورملق و هدودحم
 رتمولیک 25008 تعسو اب و دشابیم تیعمج رفن 1945227 یاراد هاشنامرک ناتسا 1390 لاس یرامشرس ساسا رب
 18 و هجرد 35 ات هقیقد 40 و هجرد 33 ییایفارغج رادم نیب روشک یبرغ علض هنایم رد هاشنامرک رهش زکرم هب عبرم
 هتفرگ رارق چونیرگراهنلا فصن زا یقرش لوط 7 و هجرد 48 ات 24 و هجرد 45 و اوتسا طخ زا یلامش ضرع هقیقد
 نتشاد اب برغ زا و نادمه ناتسا اب قرش زا ،مالیا و ناتسرل یاهناتسا اب بونج زا ،ناتسدرک ناتسا اب لامش زا و تسا

 هاشنامرک .تسا رتم 1200 دودح ایرد حطس زا نآ طسوتم عافترا .تسا هیاسمه قارع روشک اب کرتشم زرم رتمولیک 330
 (1390 :ناریا رامآ زکرم) دشابیم ناتسهد 85 و رهش 29 ،شخب 30 ،ناتسرهش 14 یاراد یروشک تامیسقت ظاحل زا

 .(1) لکش
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 روشک حطس رد هاشنامرک ناتسا تیعقوم : (1) لکش

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 شهوژپ یاه هتفای لیلحت و هیزجت
 ملعم تبسن ،ییاتسور قطانم ناداوساب دصرد یاهریغتم هب طوبرم تیمها نیرتشیب دهدیم ناشن نوناش یپورتنآ جیاتن 
 رد نازومآشناد هب سالک تبسن ،ییادتبا عطقم رد نازومآ شناد هب سالک تبسن ،ییامنهار عطقم رد نازومآشناد هب
 تیعمجرفن 10000 ره یازا هب یگناخ قرب باعشنا و هطسوتم عطقم رد نازومآشناد هب سالک تبسن ،ییامنهار عطقم
 .(3) لودج دشابیم /010 اب هدش یناسر زاگ یاهاتسور دصردریغتم هب طوبرم تیمها نیرتمک و /025 اب ناتسرهش

 نوناش یپورتنآ شور ساسا رب اهصخاش نزو (3) لودج
 نزو  صخاش نزو صخاش نزو  صخاش

X1 019/0 X16 016/ X31 023/ 
X2 021/ X17 023/ X32 022/ 
X3 025/ X18 023/ X33 019/ 
X4 024/ X19 023/ X34 010/ 
X5 022/ X20 021/ X35 021/ 
X6 023/ X21 023/ X36 024/ 
X7 022/ X22 024/ X37 025/ 
X8 024/ X23 024/ X38 023/ 
X9 024/ X24 024/ X39 022/ 

X10 024/ X25 022/ X40 018/ 
X11 025/ X26 019/ X41 024/ 
X12 024/ X27 023/ X42 021/ 
X13 025/ X28 021/ X43 024/ 
X14 025/ X29 024/ X44 020/ 
X15 025/ X30 018/ X45 023/ 

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رخآ هبتر رد 930/0 اب باهذ لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 211/0 اب هنحص ناتسرهش دهدیم ناشن روکیو لدم جیاتن
 ،رقنس ،رواگنک ،برغنالیگ ،دورناوج ،برغدابآ مالسا ،وهالاد ،هواپ ،نیریشرصق ،رسناور یاهناتسرهش ودراد رارق
  .(4) لودج دنراد رارق مهدزیس ات مود یاههبتر رد بیترت هب یناجابابثالث و هاشنامرک ،نیسره

 روکیو لدم ساسا رب هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر : (4) لودج
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 ناتسرهش Q R S هبتر

 هنحص 560/0 022/0 211/0 1

 رسناور 539/0 023/0 286/0 2

 نیریشرصق 409/0 024/0 318/0 3

 هواپ 412/0 024/0 327/0 4

 وهالاد 555/0 023/0 400/0 5

 برغدابآ مالسا 705/0 023/0 548/0 6

 دورناوج 672/0 023/0 628/0 7

 برغنالیگ 559/0 025/0 691/0 8

 رواگنک 574/0 025/0 718/0 9

 رقنس 596/0 025/0 751/0 10

 نیسره 660/0 024/0 778/0 11

 هاشنامرک 645/0 025/0 785/0 12

 یناجاباب ثالث 681/0 025/0 880/0 13

 باهذ لپرس 766/0 024/0 930/0 14

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رد 278/0     اب باهذ لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 601/0      اب نیریشرصقناتسرهش دهد  یم ناشن سیسپات لدم جیاتن
 ثالث ،دورناوج ،برغنالیگ ، رقنس ، رسناور ، هاشنامرک ،وهالاد ، هنحص ،رواگنک ،هواپیاه   ناتسرهش ودراد رارق رخآ هبتر
  .(5) لودجدنراد رارق مهدزیس ات مود یاههبتر رد بیترت هب برغدابآ مالسا ،نیسره ،یناجاباب

 سیسپات لدم ساسا رب هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر : (5) لودج 
  ناتسرهش تهابش صخاش لآهدیا لح زا هلصاف لآهدیا دض لح زا هلصاف هبتر 

 نیریشرصق 601/0 027/0 040/0 1

 هواپ 522/0 031/0 033/0 2

 رواگنک 452/0 035/0 029/0 3

 هنحص 446/0 034/0 027/0 4

 وهالاد 428/0 039/0 029/0 5

 هاشنامرک 421/0 039/0 028/0 6

 رسناور 407/0 037/0 025/0 7

 رقنس 399/0 037/0 024/0 8

 برغنالیگ 387/0 037/0 024/0 9

 دورناوج 361/0 039/0 022/0 10

 یناجابابثالث 355/0 043/0 024/0 11

 نیسره 350/0 038/0 021/0 12

 برغدابآ مالسا 313/0 041/0 018/0 13

 باهذ لپرس 278/0 042/0 016/0 14

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هبتر رد 452/0 اب باهذ لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 721/0 اب نیریشرصق ناتسرهش دهدیم ناشنsaw لدم جیاتن
 ،دورناوج ،نیسره ،هاشنامرک ،رقنس ،برغنالیگ ،وهالاد ،رسناور ،رواگنک ،هنحص ،هواپ یاهناتسرهش و دراد رارق رخآ
 .(6) لودجدنراد رارق مهدزیس ات مود یاههبتر رد بیترت هب برغدابآمالسا ،یناجاباب ثالث

 sawلدم ساسا رب هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر : (6) لودج
 ناتسرهش Saw هبتر

 نیریشرصق 721/0 1

 هواپ 679/0 2

 هنحص 606/0 3

 رواگنک 601/0 4
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 رسناور 591/0 5

 وهالاد 584/0 6

 برغنالیگ 573/0 7

 رقنس 572/0 8

 هاشنامرک 548/0 9

 نیسره 524/0 10

 دورناوج 521/0 11

 یناجاباب ثالث 505/0 12

 برغدابآ مالسا 492/0 13

 باهذ لپرس 452/0 14

 1395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هبتر روکیو لدم رد هاشنامرک ناتسرهش الثم ،تشادن یناوخمه مه اب یدراومرد ناتسرهش یهبتر هکنیا هب هجوت اب
 زا یلک عامجا کی هب ندیسر یارب هجیتن ردهدرک بسک ار هن هبتر saw لدم رد و شش هبتر سیسپات لدم رد ،هدزاود
 هواپ ،13 اب نیریشرصق یاهناتسرهش دهدیم ناشن جیاتن هک .دش هدافتسا تسردناک شور ناونع تحت یماغدا یکینکت
 ًااتبسن و مراهچ هبتر رد زایتما 7 اب رواگنک ناتسرهش ،هتفایهعسوت و موس ات لوا یاههبتر رد زایتما 9 اب هنحص و 11 اب
 1 اب برغنالیگ ناتسرهش ،هتفای هعسوت ًااتبسن و مجنپ یهبتر رد زایتما 3 اب وهالاد و اب رسناور یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت
 زایتما -7 اب نیسره و -5 اب دورناوج ،-3 هاشنامرک ،-1 ابرقنس یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و مشش یهبتر رد زایتما
 هبتر رد زایتما - 11 اب یناجاباب ثالث و برغدابآ مالسا ناتسرهش ود و هعسوت لاح رد و مهد ات متفه یاههبتر رد
 هبدشابیم هعسوت زا مورحم و مهدزاود یهبتر رد زایتما -13 اب باهذلپرس ناتسرهش ًااتیاهن و هعسوت زا مورحم و مهدزای
 دنشابیم هعسوت زا مورحم 4/21 و هعسوت لاحرد 6/28 ،هتفایهعسوت ًااتبسن 6/28 ،هتفایهعسوت ناتسرهش 4/21 هک یروط
 زا هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش نیب دسریم رظن هب) شهوژپ رظن دروم هیضرف هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب
 .(3 و 2) لکش و (8 و 7) لودج .ددرگیم دییأت (دراد دوجو یرباربان هعسوت یاهصخاش ییاضف عیزوتظاحل

 تسردناک لدم رد هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش اهتخاب و اهدرب یاهسیاقم سیرتام : (7) لودج

 تسردناک لدم زا هدافتسا اب هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش هعسوت حطس نییعت و یدنبهبتر: (8) لودج
 ناتسرهش تسردناک هبتر هعسوت حطس

 نیریشرصق 13 1 هتفای هعسوت

 هواپ 11 2 هتفای هعسوت

 هنحص 9 3 هتفای هعسوت

یتما 
 زا

یسره
 ن

رغنالیگ
 ب

 هواپ یناجاباب ثالث دورناوج وه الاد رسناور باهذ لپرس رقنس هنحص نیریشرصق هاشنامرک رواگنک
 دابآ مالسا

 برغ
 ناتسرهش

11- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 1- 1- 1- 1- 1- -  
 دابآ مالسا

 برغ

 هواپ 1 -  1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 11

 یناجاباب ثالث -1 -1 -  -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11

 دورناوج 1 -1 1 -  -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -5

 وه الاد 1 -1 1 1 -  -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 3

 رسناور 1 -1 1 1 1  - 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 3

 باهذ لپرس -1 -1 -1 -1 -1 -1 -  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -13

 رقنس 1 -1 1 1 -1 -1 1 -  -1 -1 1 -1 -1 1 -1

 هنحص 1 -1 1 1 1 1 1 1 -  -1 1 1 1 1 9

 نیریشرصق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  1 1 1 1 13

 هاشنامرک 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1  - -1 -1 1 -3

 رواگنک 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 - 1 1 7

 برغنالیگ 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -  1 1

 نیسره 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -  -7
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 رواگنک 7 4 هتفای هعسوت ًااتبسن

 رسناور 3 5 هتفای هعسوت ًااتبسن

 وهالاد 3 5 هتفای هعسوت ًااتبسن

 برغنالیگ 1 6 هتفای هعسوت ًااتبسن

 رقنس -1 7 هعسوت لاح رد

 هاشنامرک -3 8 هعسوت لاح رد

 دورناوج -5 9 هعسوت لاح رد

 نیسره -7 10 هعسوت لاح رد

 برغدابآ مالسا -11 11 هعسوت زا مورحم

 یناجابابثالث -11 11 هعسوت زا مورحم

 باهذ لپرس -13 12 هعسوت زا مورحم
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 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم هعسوت حطسرظن زا رهش فلتخم یاههورگ یناوارف دصرد : (3) لکش

  تاداهنشیپ و یدنبعمج
 یگدنز تیفیک رد توافت هجیتن رد و مه اب قطانم قیمع فاکش بجوم هک هنهک تسا یلضعم یاهقطنم یاهیرباربان
 ناراکردناتسد و نازیرهمانرب و ناراذگتسایس یاهیلوغشم لد زا یکی نیاربانب تسا هدش مه اب فلتخم قطانم مدرم
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 .دشابیم تفآ نیا فذح ای و شهاک تهج یاهقطنم یاهیرباربان ضراوع و للع ،داعبا تخانش فلتخم یاهروشک رد
 یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،ییاضف ،یناکم فالتخا هک تسا قطانم هعسوت شجنس یارب یشور ،هعسوت یدنبحطس
 نیا اب دنکیم صخشم هعسوت حطس رظن زا رگیدکی هب تبسن ار قطانم زا کی ره تیعضو و دهدیم ناشن ار قطانم
 دنمزاین قطانم ،قطانم هعسوت یزیرهمانرب رد تیاهن رد و دوشیم صخشم قطانم یبطق هعسوت یریگلکش دنور ،شور
 یاهیرباربان ییاضف لیلحت شهوژپ نیا رد .دوشیم یریگولج قطانم لداعت مدع زا و دوشیم هتفرگ رظن رد هعسوت مک و
 – یشزومآ صخاش هس بلاق رد ریغتم 45 باختنا اب تسا هدش هتفرگ رارق یسررب دروم هاشنامرک ناتسا یاهیحان
 ،روکیو یاهلدم زا هدافتسا اب و یهدنزو نوناش یپورتنآ شور اب اهریغتم هک ییانبریز و ینامرد – یتشادهب ،یگنهرف
 اذل ،تشادن یناوخمه مه اب یدراوم رد اهلدم زا لصاح جیاتن هکنیا هب هجوت اب و دندش یدنبهبتر saw و سیسپات
 ریز حرش هب جیاتن هک .دش هدافتسا تسردناک شور ناونع تحت یماغدا کینکت کی زا یلک عامجا کی هب ندیسر یارب
-شناد هب ملعم تبسن ،ییاتسور قطانم ناداوساب دصرد یاهریغتم هب طوبرم تیمها نیرتشیب ریغتم 45 نیب رد دشابیم
 عطقم رد نازومآشناد هب سالک تبسن ،ییادتبا عطقم رد نازومآشناد هب سالک تبسن ،ییامنهار عطقم رد نازومآ
 تیعمج رفن 10000 ره یازا هب یگناخ قرب باعشنا و هطسوتم عطقم رد نازومآشناد هب سالک تبسن ،ییامنهار
 لدم جیاتن .دشابیم /010 اب هدش یناسر زاگ یاهاتسور دصردریغتم هب طوبرم تیمها نیرتمک و /025 اب ناتسرهش
 .دراد رارق رخآ هبتر رد 930/0 اب باهذ لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 211/0 اب هنحص ناتسرهش دهدیم ناشن روکیو
 رد 278/0 اب باهذ لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 601/0 اب نیریشرصق ناتسرهش دهدیم ناشن سیسپات لدم جیاتن
 لپرس ناتسرهش و لوا هبتر رد 721/0 اب نیریشرصق ناتسرهش دهدیم ناشنsaw لدم جیاتننینچمه دراد رارق رخآ هبتر
 ،13 اب نیریشرصق یاهناتسرهش دهدیم ناشن تسردناک لدم جیاتن نینچمه دراد رارق رخآ هبتر رد 452/0 اب باهذ
 و مراهچ هبتر رد زایتما 7 اب رواگنک ناتسرهش ،هتفایهعسوت و موس ات لوا یاههبتر رد زایتما 9 اب هنحص و 11 اب هواپ
 برغنالیگ ناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و مجنپ یهبتر رد زایتما 3 اب وهالاد و رسناور یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن
 -7 اب نیسره و -5 اب دورناوج ،-3 هاشنامرک ،-1 ابرقنس یاهناتسرهش ،هتفایهعسوت ًااتبسن و مشش یهبتر زایتما 1 اب
 زایتما - 11 اب یناجاباب ثالث و -11 اب برغدابآ مالسا ناتسرهش ود و هعسوت لاح رد و مهد ات متفه یاههبتر رد زایتما
 هعسوت زا مورحم و مهدزاود یهبتر رد زایتما -13 اب باهذلپرس ناتسرهش ًااتیاهن و هعسوت زا مورحم و مهدزای هبتر رد
 تروص اهنآ تیعمج ساسا ربناتسا یاهناتسرهش رد هعسوت یاهصخاش ییاضف عیزوتتفگ ناوت یم عومجم رددشابیم
 ًاالثمدراد دوجو هعسوت یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل هب ناتسا یاهناتسرهش نیب یدایز فالتخا وتسا هتفرگن

 نیادشاب یم هعسوت لاح رد یاه ناتسرهش ءزج یلو دشاب یم ناتسا یسایس و یرادا زکرم هکنیا اب هاشنامرک ناتسرهش
 لداعت تیمها و ترورض هب هجوت اب تیاهن رد .دشابیم اهناتسرهش نیب رد یاهیحان یاهیرباربان و توافت زا ناشن
 ددرگیم هئارا لیذ حرش هب یتاداهنشیپ هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش رد تیمورحمو ییاضف یرباربان شهاک و یاهقطنم
 یگتفای هعسوت حطس ساسا رب تارابتعا صیصخت -
 هعسوت یارب یزیرهمانرب رد هتفایهعسوت رتمک و مورحم قطانم نتفرگ رارق تیولوا رد -

 یفیک و یمک ءاقترا و ناتسا یاهناتسرهش رد اهصخاش نزاوتم و لداعتم عیزوت یارب بسانم طیارش ندرک مهارف -
 اهنآ
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-هعسوت رتمک یاهناتسرهش رد صصختم یناسنا یورین و ناکشزپ ،یتشادهب زکارم ،ینامرد تاسسؤم دادعت شیازفا -
  هتفای

 یشزومآ ،( ...اههاگنامرد ،ناتسرامیبدننام) ،ینامرد و یتشادهب یهنیمز رد یفاک و بسانم یاه تخاس ریز هئارا -
 .ناتسرهش ره تیعمج دادعت هب هجوت اب (...هسردم)
 عبانم
 .شنادهاگنرشن :نارهت ،MADM درکیور رد یدربراک یریگمیمصت«:(1381) ،هدازبجر یلعو لداع ،رذآ

 .نارهت رون مایپ هاگشناد ،ییاتسور یزیرهمانرب و لوصا :(1385) ،نیسح ،شیاسآ

 یرادروخرب ظاحل زا هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت نازیم یبایزرا« :(1392) ،هیفص ،غاب نماد و یداه ،هدازیلع ؛دیعس ،روپناما
 .105-126 صص ،23 هرامش ،طیحم شیامآ همانلصف .»یرهش تامدخ یاهصخاش زا

 زا یریگهرهب اب دزی ناتسایاهناتسرهش یگتفایهعسوت تیعضو شجنس« :(1390) ،اضریلع ،یتیعر و دیجم ،هدازیناقهد ؛قداص ،یرایتخب
 هرامش ،متفه لاس ،هجدوب و یزیرهمانرب یشهوژپ – یملع همانلصف ،»یلماع لیلحت و هناگدنچ یاهرایعم اب یریگمیمصت یاهدرکیور
 .131-159 صص ،هس

 یایفارغج یاهشهوژپ ،»ناریا رد یاهیحان یهعسوت یاهیرباربان لیلحت« :(1390) ،انعر ،ولگب خیش و اضر دیمح ،یثراو ؛دوعسم ،ییاوقت
 .153 -168 صص ،78 هرامش

-126 صص ،5 هرامش ،»طیحم یرادیاپ و ایفارغج ،هاشنامرک ناتسا یاهناتسرهش یزرواشک یگتفایهعسوت شجنس« :(1391) ،رفعج ،یلکوت
111. 

 هرامش ،یداصتقا یاهشهوژپ همانلصف ،»قطانم هعسوت یدنبحطس شور هب یلام عبانم لداعتم عیزوت« (1383 ) ،یدهم ،یتشدنایم یدیدج
 .17-41 صص ،12 و 11

 و ایفارغج هلجم ،»یاهیحان یزیرهمانرب روظنم هب ناوریش ناتسرهش یاهناتسهد یگتفایهعسوت نازیم شجنس« ،(1385) یلعتارب ،روپکاخ
 . 133-145صص ،متفه هرامش ،یاهیحان هعسوت

 یزاسرهشدشرا یسانشراک هماننایاپ ،»(یقرش ناجیابرذآ ناتسا هعلاطم دروم هنومن) یاهقطنم هعسوت یدنبحطس« : (1379) ،ردان ،یلاز
 .زاریش هاگشناد

 یوضر ناسارخ یاهناتسرهش یگتفایهعسوت هجرد یدنبهبتر و یسررب (1389) یربک ،لامک خرس ؛دومحم دیس ،یچریجنز ؛هلاتمارک ،یرایز
 17-30صص ،72 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،سیسپات کینکت زا هدافتسا اب

 ،یاهیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،»جدننس ناتسرهش ییاتسور یحاون یگتفایهعسوت حوطس لیلحت و شجنس« (1383 ) ،اضر دمحم ،یناوضر
 .149 -164صص ،موس هرامش

 .هاشنامرک ناتسا یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس ،1390 لاس یرامآ همانلاس

 .ناریا رامآ زکرم ،1390 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس

 و ایفارغج ،»یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد یاهیحان یاهیرباربان ییاضف لیلحت« :(1389) ،دیما ،یکرابم و فجن ریم ،یوسوم ؛میحر ،ورس
 .39-50 صص ،مود هرامش ،لوا لاس ،یاهقطنم یزیر همانرب

 ،هرایعم دنچ یریگمیمصت یاهشور زا هدافتسا اب روشک یاهناتسرهش یگتفایهعسوت حطس یبایزرا ،(1392) دوعسم ،ییاوقت و انعر ،ولگب خیش
 .39 هرامش ،مهدزای لاس ،دیدج هرود ،(ناریا یایفارغج نمجنا یللملانیب همانلصف) ایفارغج

 .ص 202.روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس تاراشتنا ،مود پاچ ،یاهقطنم هعسوت یزیر همانرب ینابم ،1379 ،رفظم ،یفارص

 و ناتسیس ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت هجرد رب یلیلحت« :(1389) ،یلع ،درف یدمحم و دمحا ،ینیسحلا مداخ ؛رفص ،یتمحردئاق
 .97-113 صص ،9 هرامش ،3 هرود ،طیحم شیامآ همانلصف ،»ناتسچولب
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 ،»دزی ناتسایاهناتسهد یدنبحطس و هعسوت یاهصخاش لیلحت«: (1392) ،یدهم ،یرارب و اضر ،کلامملایفوتسم ؛رفص ،یتمحردئاق
 .71-86 صص ،30 هرامش ،مهدزای لاس ،هعسوت و ایفارغج همانلصف

 هدافتسا اب ناتسرل ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت هجرد یدنبتیولوا و لیلحت«:(1393) ،دمحا ،نایراجح و دیمح ،یقرب ،فسوی ،یربنق
 .169 -180 صص ،مکی و تسیب هرامش ،مشش لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم ،»سیسپات کینکت

 یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف ،»سراف ناتسا یاهناتسرهش یگتفایهعسوت تیعضو رب یلیلحت« ( 1392) ،یدهم ،ینموم و اضر مالغ ،یراهق
 .53-66 صص ،9 هرامش ،موس لاس

 .لوا پاچ ،دورهاش یتعنص هاگشناد ،دورهاش ،هرایعم دنچ یریگمیمصت ،1389 ،دمحم ،ییاطع

 لدم زا هدافتسا اب سراف ناتسا یاهیحان یاهیرباربان لیلحت ،(1394) لیعامسا ،هدازیلع رفص و بابر ،هدازنیسح ؛اضر ،یدابآ کلم یراتخم
VIKOR، 145 -166 صص ،مشش و تسیب هرامش ،متفه لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم. 

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یگتفایهعسوت هجرد ظاحل زا زاریش رهش یرهش فلتخم قطانم یدنبهبتر« (1386) ،نسحم ،یناتسورس نایدرفنم
 .داصتقا هورگ ،داصتقا و یرادا مولع هدکشناد ،ناهفصا هاگشناد ،»یزیرهمانرب و هعسوت هتشر داصتقا

 هرامش ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،»ناهفصا ناتسا رد هعسوت ییاضف لداعت مدع و یرباربان زا یلیلحت« :(1388) ،یدهم ،ینموم
 .42-49 صص ،دابآ فجن ،1

 .رون مایپ تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یرهش یایفارغج ،1374 ،رغصا ،نایرظن

 هعلاطم) یرهش نورد ییاضف راتخاس رد یعامتجا تلادع تیعضو لیلحت« :(1393) ،یدهم ،یمساق و یلع ،جرب راهچ یقشع ؛نیسح ،رفمظن
 .91-112 صص ،موس لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف ،»(هغارم رهش : یدروم
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