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 تفاب رد تنوکس طیحم زا نینکاس یدنمتیاضر رب رثوم یاههفلوم شجنس
 (دهشم رهش روشرس هلحم :یدروم هنومن) یخیرات و هدوسرف یاه

 1هداز یناخ یلع دمحم
 ناریا ،زاریش ،اناداپآ یلاع شزوما هسسوم ،یزاسرهش هورگ بردم ،یزاسرهش دشرا بانشراک

 نایوضر یقت دمحم
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ یملع تایه واع

 01/08/1395 :شریذپ خیرات 03/03/1395 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تالحم هنافساام و دوش یم هصالخ شیگدنز زا وا یدنمایاضر رد ناسنا یگدنز رد ریگرد یاه شخب همه تفگ ناوت یم تارج هب
 د  نمهشزرا یاهها      فاب ههلمج زا دههشم رههشنالک یخیراهت زهکرم رد روهشرس هلحم .دنراد رارق ثیح نیا زا یلزان حطس رد یمیدق تفاب
 تسیز تالکشم ،یدرکلمع یدمآراکان ،یدبلاک یگدوسرف نوچ یتالضیم اب ههجاوم هک تسا یا بدوسرف لاح نیع رد و یخیرات
  رهثا یاه هفلوم شجنس شهوژپ نیا فده ور نیا زا .تسا هاشاذگ ریثات نآ رد نینکاس یدنمایاضر نازیم رب تدش هب . . . و یطیحم
  یروآدرهگ .ت  هسا یا هیهسوت –   یدربراهک  وهن زا و یفیصوت – یلیلحت قیقحت شور .دشاب یم تفاب رد یدنمایاضر نازیم رب راذگ
 ، هبحاهام ،  بدهاهشم) یهشیامیپ-     ینادهیم و (...و دوهجوم تاهبواکم و اهه حرهط یسررب) یدانسا-یا هناخبااک تروص ود هب تاعالطا
    یفداهات تروهاب و دهید رگ دروآرهب ددع 80 ربارب نارکوک شور زا بدافاسا اب اه همانشسرپ دادیت تسا هافرگ ماجنا (... و همانشسرپ
    نهیا یاهه ههافای .تسا هافرگ تروص ایسپات شور اب بدش یروآ عمج تاعالطا لیلحت .دش یروآ عمج و عیزوت نینکاس نیب بداس
 ،7116/0  اهب "یب     هذهم مهسارم رد روهضح ههب لهیامت"  تهفاب رد یدنمایاضر نازیم یاقترا رد رثوم لماوع نیب رد هک داد ناشن قیقحت
  ههلمج زا 6158/0        بیرهض اهب یموهمع لهقن و لهمح ههب یهسراسد تیفیک و 649/0 زایاما اب یگافه و هنازور دیرخ زکارم هب یسراسد
  ههک   تهسا نهیا نی هبم اه هافای .دنشاب نیرفآ شقن قوشرس هلحم رد یدنمایاضر یاه صخاش یاقترا رد دنناوت یم هک دناسه یلماوع
  ااهس ار نهیا رد    دهنراد تالهحم نینکاهس ینیب ناهج یریگ تهج و یدنمایاضر رد یمیقاسم ریثات زین تالحم ریگارف و لافالب بزوح
 بدو  همن بهسک ار زایاما نیراشیب یبهذم مسارم رد روضح هب لیامت هنیزگ و تسا قداص روکذم هلحم دروم رد یژولوئدیا یاه ثحب
 .تسا

 .قوشرس هلحم ،یخیرات و هدوسرف تفاب ،سیسپات ،یدنمتیاضر :یدیلک ناگژاو
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 هلئسم نایب و همدقم
 کب رس  هدرنهد لکش  قاو رد و هتشاد یدنمتیاضر باسحا داجیا رد یساسا  قن یاراد رشب تسیز رتسب ناونع هب رهش
 نآ ی هدنامارس و  نازریر  هرمانرب  یورس زا رهش یکیزیف طیحم هب هجوت سپ .تسوا یگدنز تیفیک هدننک نییعتو یگدنز
  طیرحم رد  نترسیز (Smith & Lovermore, 2008, p 4558-4565). دراد  ررشب  یگدرنز  تریفیک دوبهب رد یمهم  قن
  ردارق  یدربلاک و یعامتجا ،یگنهرف ،یدااتقا توافتم لیالد هب انب هک تسا یدارفا زا یرایسب یوزرآ بولطم ینوکسم
 شا  یگدرنز رد دوجوم تیعقاو اب ار درف یاهوزرآ و لامآ نیب هلصاف هتفر هتفر رما نیا .دنتسین بسانم ناکم باختنا هب
  یرنعی ، یگدرنز زا  یدنمتیارضر  هرک  نریا  هرب هجوت اب .دهد یم  هاک ار یتنوکس یدنمتیاضر هجیتنرد و هدومن رت  یب
 ، درریگن  لکرش   نینکارس ناریم رد یدن متیارضر زا عون نیا هچنانش ،یگدنز یاه  خب یمامت زا هبناج همه یدنمتیاضر
  یرهرش  نییارپ و  رهرشالاب  هلثرسم و   یتارقبط دیدرش یاه داات ،یرهش نورد یاه ترجاهم ریظن یرت یدج تالاعم
 نینکاس یاه هتساوخ اب قباطم هک هلحم ره رد یتنوکس یدنمتیاضر رب رثوم لماوع ییاسانش نیاربانب .دریذپ یم تروص
  ترسا  یتنوکرس  یدنمتیارضر   یازرفا  رورظنم  هرب  یرهرش  نازریر همانرب فادها نیرت یلصا زا یکی ،دشاب زین هلحم نآ
 دیدجت هب زاین هک دنسر یم دشر زا یا هلحرم هب دوخ دشر دنیارف لوط رد اهرهش .(2   ،1392 ،ناراکمه و نایباهش)
  یرهرش هد ورسرف یاه تفاب نیوکت هلحرم ناوت یم نآ هب هک یرهش دشر زا هلحرم نیا و دننک یم ادیپ یزاسون و دبلاک
 ، یدربلاک  فرلتخم  یاره  هربنج زا  ییاره  ترفاب نینش رد یگدنز تیلباق هک تسا یرهش طیحم زا یشخب  قاو رد ،تفگ
  یرهرش هد ورسرف یاه تفاب ناونع اب و درادن تقباطم ینونک یگدنز یاهزاین و طیارش اب یطیحم و یعامتجا ،یراتخاس
 دنتسه ییاهااف هدنریگرب رد عومجم رد ینایم  خب هدوسرف یاه تفاب (Ha Seong, 2001, p 42). دنوش یم هتخانش
  دیدرشت زا  لرق  اهاراف نیا .ددرگ یم زاب 1332-45 یاهلاس یط روشک ندش یرهش دنیارف زاغآ هب یخیرات ظاحل هب هک
 ، یربیبح) د   رنا هرتفایزاب هرتفای زاب ار دوخ ییااف -یدبلاک  ظن ،یرهش  ماج یاه حرط ققحت و ییارگرهش و ینیشنرهش

 رد ار  نیزوررید یگنهرف -یعامتجا یاه شزرا ییسن روط هب اه تفاب زا عون نیا ،رگید رایع هب .(186-179   ،1375
  یادرتبا)  قورسرس ای روش رس هلحم .دننک یم تیعبت ،زورید یزاسرهش یاه شزرا زا زین یدبلاک ثیح زا و دنراد دوخ
  مررح  یربرغ  بورنج یرتم 352 هلصاف رد هک تسا دهشم رهش  یدق تفاب هدودحم رد ینوکسم تالحم زا یکی (رازاب
  یرم ر رظن هب و دراد رارق رهطم مرح نوماریپ تفاب یزاسزاب و یزاسون حرط هدودحم زا  راخ و (ع)اضر تراح رهطم
  هرب هجوت اب ات  ینآ ددص رد هلاقم نیارد اتسار نیمه رد .تسا یگدنز تیفیک اب هطبار رد ناوارف یاه  لاش یاراد دسر
  هدورسرف - یخیرارت  یاره  ترفاب  یگدرنز  تریفیک یاه صخاش یاقترا رد  خبرثا یاه هفلوم  جنس هب دوجوم  ضو
 .(2  ،1393 ،نراکمه و یمایص)  یزادرپب روشرس هلحم رد Topsis کینکت کمک هب یرهش
 شهوژپ فادها
  هرلحم     رد یرهرش هدورسرف و یخیرارت ترفاب رد تنوکس زا نادنورهش یدنمتیاضر  جنس  هوشپ نیا یلصا فده
 یدنم     تیارضر حیرضوت رد ترفاب رد هدرش یمورب یاه صخاش ییاسانش هب ادتبا هطبار نیا رد .دشاب یم دهشم روشرس
 رد .    ترسا هدرش هداد راررق نینکارس رایتخا رد همانشسرپ بلاغ رد یدنمتیاضر یاه صخاش سپس تسا هدش هتخادرپ
 0:تسا هدیدرگ نیودت یرت درخ فادها قوف فده هب یبایتسد یاتسار
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 .یلحم طیارش اب بسانتم یدنمتیاضر  جنس رب رثوم یاه صخاش نیودت -
 .هعسوت رد یرادیاپ تمس هب تکرح و تفاب نیا هدنیآ هعسوت یاتسار رد یداهنشیپ یاهراکهار و تاداهنشیپ هئارا -
   و لرمح و ددررت یسرتسد تیفیک) یا هعسوت یاه یزیر همانرب رد ندرک ظاحل تهج یساسا یاه لافرس نیودت -
 ت ریفیک ، یرهرش تالیه رست و تامدخ هب یسرتسد ،یدااتقا طیارش ،یدبلاک تیعضو ،یعامتجا تیفیک ،یمومع لقن
 .(تسا هدش هدروآ نآ یاه لاف ریز هارمه هب طیحم تشادهب
 قیقحت شور
 ،    دانرسا یرسررب قریرط زا یا هرناخباتک ت  ارعلاطم لمارش هک دشاب یم یفیصوت -یلیلحت  هوشپ نیا رد قیقحت شور
  مارختا شور رد تیمها زئاح هتکن .دشاب یم یشیامیپ -ینادیم یاه تشادرب و عوضوم رد دوجوم تابوتکم و تالاقم
 هداد ندروآ  ترسدب  یاررب .دشاب یم یبیکرت ترواب یدنمتیاضر رب رثوم ینهم و ینیع یاه صخاش یریگراکب ،هدش
 شور زا  هدافترسا  ارب  یرنهم ی اره  صخارش  یاره هداد و هتفرگ تروص یا هناخباتک تاعلاطم ،ینیع یاه صخاش یاه
  نورسریپ  شور زا یرارمآ  هرعماج ناونع هب همانشسرپ 80 دادعت روظنم نیدب .تسا هدمآ تسدب ینادیم و یا همانشسرپ
  فادرها و اهریغتم بایقم ،هداد عون هب هتسب ، اتنتسا و لیلحت روظنم هب .تفرگ رارق هلحم نینکاس رایتخا رد و باختنا
 .تسا هدش هدافتسا TOPSIS یرامآ شور زا رظن دروم

 قیقحت هنیشیپ
 یتنوکس یدنمتیاضر هنیمز رد ناققحم و نادنمشیدنا طسوت هدش حرطم تاکن زا یا هصالخ :1 هرامش لودج

 حیضوت / هجیتن لاس فلوم قیقحت ناونع
 اررب یتنوکررس یدنمتیاررضر طارربترا نازرریم  جنررس
 هلحم و یگیاسمه دحاو ،نکسم یاهریغتم

  لرماوع ، نکارس دارفا یگشیو لماش یتنوکس یدنمتیاضر نازیم رب راذگ ریثات  هم لماوع 1390 ناراکمه و یئایغ
 ندو رب  اترسار  ه رتمهم همه زا و هعماج ،نکسم ،یدبلاک ،یدااتقا ،یگنهرف ،یعامتجا
 .دشاب یم اهوزرآ و اهزاین

  لیهرس هلحم رد یتنوکس یدنمتیاضر نازیم یسررب
 نارهت

  یجاررررح یدررررهم
 ارررریوپ و ینیررررسح
 نایباهش

 دوخ یگدنز لحم زا هلحم نانکاس تیاضر نازیم رد رثوم لماع نیرتمهم نکسم تیفیک 1391
     یرم راررق یدرعب یاره هرد رد یگیاسمه دحاو و هلحم هب طوبرم یاه صخاش و هدوب
 .دنریگ

  هریرظنم هلحم نانکاس یتنوکس یدنمتیاضر  جنس
 تشر رهش رد ماما رهاوخ هلحم نانکاس و

 و نایباهرررش ناررریوپ
 ناراکمه

 .هلحم ره رد یتنوکس یدنمتیاضر یاقترا روظنم هب ییاهراکهار هئارا 1392

   یدنمتیارضر ررب اه هلحم یرادم هدایپ تیلباق ریثات
 رذیش هلحم یتنوکس

 و هداز اررضر هیررضار
 ییوکسا یفیطل هلال

          زرین و رارب رره رد یریور هداریپ نارمز تدرم ریثارت ترحت ادیدش یتنوکس یدنمتیاضر 1392
  .دشاب یم یور هدایپ یدنیاشوخ

   ترریفیک زا نانکاررس یدنمتیاررضر نازرریم  جنررس
 نادهاز رهش رهم نکسم یتنوکس

      هرتفرگ راررق ینییارپ حطرس رد حوطرس مامت رد نادهداز رهش رهم یرهش طیحم تیفیک 1393 ناراکمه و نایعیفر
 زا    یدنمتیارضر زا  یرب یکدرنا یتنوکس طیحم زا یدنمتیاضر نازیم لاح نیا اب .تسا
 .دشاب یم یرهش طیحم تیفیک

 یدنمتیاضر رب راذگرثا یطیحم یاه شزرا  جنس
 زاریش دابآ یلاعم تنوکس لحم زا

      و درنراد  هوشرپ هدودرحم رد دورخ تنوکرس طیحم زا ییالاب یدنمتیاضر دارفا رتشیب 1393 ناراکمه و یدزیا
  هترشاد هطبار نیا رد ار  قن نیرتمهم اه غاب و یعیبط رظانم دوجو و اوه و بآ تیفیک
 .دنا

   یدمتیارضر نازریم رب راذگریثات یاه هفلوم یسررب
 8 و1   قطارنم ینوکرسم طیحم تیفیک زا نادنورهش
 زیربت رهش

 یرکرررررش یررررررپ
 هاجزوریف

 ا رب 2.862   درح رد یگدرنز طیحم تیفیک زا زیربت رهش 8 و 1 قطانم یدنمتیاضر نازیم 1393
  طیرحم زا نی       نکارس طرسوتم یدنمتیارضر نازریم رگناریب هرک ترسا هدش یبایزرا 3 هنایم
 .دشاب یم ناش ینوکسم

    ارب ررهم نکرسم نینکاس یدنمتیاضر نازیم  جنس
  درریدج رهررش ناتررسوب یرهررش تیریدررم درررکیور
 درگتشه

  یدورد ارضر دمحم
 ناراکمه و

       و اره یربرارک هرب برسانم یرسرتسد درننام ، اره صخاش زا یرایسب رد  متجم نانکاس 1393
 .دنراد یبسم تیاضر ،لقن و لمح هکبش هب یسرتسد نینچمه و یرهش تامدخ

 1395 ،ناگدنسیون : بنم
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 یرظن ینابم

 یدنمتیاضر
 و  ررگید  یاره ناسنا یفطاع و یکاردا ،یراتفر یاهریثثت لباقم رد دارفا  نکاو زا یعون ناوت یم ار یدنمتیاضر موهفم
 رب طیحم و دارفا یفطاع و یکاردا ،یراتفر یاه هبنج هک دشاب یم (راتفر)دروخرب زرط یعون .تسناد نآ نوماریپ طیحم
  (Francescato et al, 1987). دراذگ یم ریثثت نآ
  تریفیک ،  نارکم تریفیک ،  یگدرنز تریلباق ، یترسیزهب ، یگدرنز درادناتسا نوش یمیهافم اب یتنوکس یدنمتیاضر موهفم
  ینارشوپ   ره   رگیدرکی ارب  یهافم نیا  قاو رد .تسا کیدزن یطابترا یاراد یگدنز تیفیک و یتمالس اب طبترم یگدنز
   تریفیک یاره  هرفلوم ماغدا اب ور نیا زا .(2   ،1392 ،ناراکمه و یئایغ) دنوش یم یقلت  ه فدارتم یهاگ و دنراد
  ناورتب قیرط نیا زا ات تسا هدیدرگ هلوقم ود یاه  رتشم لاف  ارختسا هب مادقا یهاگتنوکس یدنمتیاضر و یگدنز
 .دروآ تسدب نینکاس دزن ندرک حرط یارب  رتشم یاه یگشیو زا  ماج یتلاح
 یتنوکس یدنمتیاضر
   هدرش هرعلاطم زا  یرکی ،دشاب یم ماع یانعم رد یگدنز زا یدنمتیاضر هزوح زا یشخب هک اجنآ زا یتنوکس یدنمتیاضر
  مورهفم  نترسناد (Ge & Hakao, 2006, p 165 - 178).  دورش یم بوسحم ینوکسم طیحم هنیمز رد تاعوضوم نیرت
 دننام اه نآ زا لصاح دیاتن و یتنوکس یتیاضران ای یدنمتیاضر رب رثوم لماوع ییاسانش روظنم هب یتنوکس یدنمتیاضر
 ی دررف  اردا  هرجیتن  یتنوکرس یدنمتیاضر .تسا یرورض دوخ ینوکسم طیحم زا اه هداوناخ ترجاهم و ییاج هب اج
  درهد یم خساپ اه نآ یدرف نانکاس و اه هداوناخ یاهزاین هب یتنوکس طیحم ایآ هکنیا ندیجنس یارب تسا ینازیم .تسا
 :تسا هدش هئارا نآ زا یددعتم فیراعت ور نیا زا (Baker, 2000, p 66 - 88). ؟ریخ ای
 دوخ یلعف تیعقوم زا ،هداوناخ کی زا یواع ناونع هب درف هدش هبرجت تیاضر نازیم لداعم یتنوکس یدنمتیاضر -1 
  (Mccray & Day, 1997, p 244 - 254). تسا هدش بوسحم

  لئارسم  ررب  یدربلاک  تالیهرست و  لئارسم  ررب  هوالرع  نانکارس هک تسناد یتیعضو ناوت یم ار یتنوکس یدنمتیاضر -2
 و  درنراد تیاضر دوخ ینوکسم طیحم رد اهن آ تیفیک زا و دنراد هجوت زین نانکاس نیب تابسانم و یگنهرف و یعامتجا
 یبایزرا رایعم ناونع هب هک تسا یگدنز طیحم زا لوبق لباق دح کی .تسا دوخ ینوکسم طیحم زا اه نآ یبایزرا رایعم
  یددرعتم  لرماوع  هرب  یتنوکرس  یدنمتیارضر  جنس ور نیا زا (Choudhury, 2005). دریگ رارق هدافتسا دروم نانکاس
  نیدرب  هرک  ترسا  یتنوکرس تیفیک دوبهب ،یتنوکس یدنمتیاضر قیقحت زا فده تفگ ناوت یم تیاهن رد .تسا هتسباو
 اهنآ رد یدنمتیاضر داجیا بجوم هک یلماوع و دریگ رارق یسررب دروم ناگدننک هدافتسا لامآ و اهزاین تسیاب یم روظنم
 & Fisher).  دنرشاب  هترشاد  یگدرنز  یاررب  یبورلطم  طیرحم و دور   الارب یتنوکرس  تریفیک  ارت  دورمن تیوقت ار دوش یم

FUZHONG, 2004, p 95 - 99) هب هک دنا هتخادرپ ییاه هیرظن هئارا هب اتسار نیا رد یفلتخم نازادرپ هیرظن و ناققحم 
 یگیاسمه دحاو تیفیک یاه هفلؤم یارب ار دعب راهش زنارام و یلرناک :دوش یم هراشا اه نآ زا یخرب هب یلامجا تروص
  هترسناد  (یرگنهرف یعامتجا طیحم ،یلحم تامدخ و تالیهست ،یتیعقوم یاه یگشیو ،یطیحم تسیز یکیزیف طیارش)
  یگنورگش :دننک یم حرطم ثحب نیا رد ار هعلاطم هزوح هس زنوگارآ و وگیرمآ (Basolo & strong, 2002, p 87). دنا
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  توارفتم یاهدنیارف لیلحت هب نتخادرپ ،تنوکس طیحم و درف نایم ایوپ لماع هعلاطم ،تنوکس طیحم و درف نایم لماعت
 :هصالخ روطب ،یرک کم هیرظن (Amerigo & Aragones, 1997, p 48). یراتفر و یکاردا
 .ینهم و ینیع دعب ود رد یتنوکس یدنمتیاضر  جنس -
 .هلحم یدنمتیاضر و یگیاسمه دحاو یدنمتیاضر ،نکسم یدنمتیاضر هزوح هس رد یدنمتیاضر هعلاطم -
  .(ینوکسم دحاو کلمت تیعضو و راتخاس ،رمع ،هزادنا دننام) هناخ یاه یگشیو یسررب -
 (Mccrea et al, 2005, p 125). تسا ینیب  یپ لباق هلحم یدنمتیاضر طسوت نکسم یدنمتیاضر -

 یجراخ نارظن بحاص و نادنمشیدنا طسوت هدش حرطم تاکن زا یا هصالخ :2 هرامش لودج
 هرریرظن / قررقحم ماررن
 زادرپ

 راذگ ریثات لماوع و  هم تاکن

 ریپسا ندلآ
 .تسا  رحم و (یاخش یاه هاخشم ریظن) هنیمز سپ یاهریغتم نایم طبار یضرف ریغتم کی یتنوکس یدنمتیاضر -

 .یگیاسمه دحاو و تیعقوم ،نکسم رصانع لماش یتنوکس یدنمتیاضر صخاش نییعت -

 یراهدوک
 .یتنوکس یدنمتیاضر زا یرت نییاپ حطس یازا رد سناجتم و نگمه یگیاسمه یاهدحاو داجیا -

 .یگنهرف رظن زا نوگمهریغ و نوگمه یگیاسمه یاهدحاو نایم یاه سیاقم -

 .یگنهرف رظن زا نوگمه نانکاس نایم ینورد شراعت نیرتمک -

 ینولف و یهابی رولف
 .تنوکس لحم هب تیوه داجیا لماع ناونع هب یتنوکس یدنمتیاضر -

 .رگیدکی اب تنوکس نامز تدم و یناکم تیوه ،یتنوکس یدنمتیاضر طابترا -

 .یعامتجا تاطابترا و زبس یاهااف ،یمومع تامدخ و تالیهست ،یگیاسمه یاهدحاو زا ینهم ریوات ،یلصا هزوح راهش رد یتنوکس یدنمتیاضر رب راذگریثثت  هم لماوع فیرعت -

 .یدبلاک و یگنهرف ،یدااتقا ،یعامتجا یاهی گشیو بناج زا یتنوکس یدنمتیاضر رب راذگریثثت  هم لماوع توف

 .یتنوکس یدنمتیاضر باسحا و ناکم صیخشت دروم رد ینهم و ینیع یاه یگشیو ریثثت زنارام

 وررتناک و رتاپ
  هرب  یرگنهرف و  یداراتقا ، یعارمتجا لماوع ریثثت ،یمومع تالیهست و تامدخ ،یدااتقا طیارش و گنهرف و عامتجا ،یعیبط طیحم :یتنوکس یدنمتیاضر رب راذگریثثت یلک هزوح 4 یدنب هقبط
 .یتنوکس یدنمتیاضر موهفم رب نامزمه روط

 .تسا هدش هتفرگرب نآ فارطا طیحم و نکسم موهفم زا هک هدیچیپ یعامتجا هدیدپ یک ناونع هب یتنوکس یدنمتیاضر شاگ اماتوس

 .یتنوکس یدنمتیاضر نازیم رب راذگریثثت (داق) یراتفر تاین و تاساسحا ، اردا ،یراتفر و یراجنه تاداقتعا و اهرواب ،یدرف تااخشم ،یطیحم ینیع یاه یگشیو :هزوح 6 دوجو وتاکسسنارف

 .ناگیاسمه ،درف یلبق طیارش ،ندومن هسیاقم ،تاراظتنا ،اه شزرا ،یتیاخش ،یعامتجا لماوع دروفیگ

 .یدااتقا ،یعامتجا تیعقوم ،نس ،یرجثتسم ای تیکلام نیتسآ و اباب

 .یاخشارف طیحم یبایزرا ،یناور یتسیزهب  جنس نوارب

 .یفاک یسرتسد ،نکسم یاه یگشیو ،درف تاراظتنا و اهزاین هب ییوگخساپ زنوگارآ و وگیرمآ

 .دبای یم رییغت هدنهدرظن یاه هورگ یگشیو اب اهریغتم شزرا ور نیا زا .ددرگ یم صخشم لحم نآ نینکاس یگشیو اب هلحم ره رد رثوم لماوع ناهیراه
 و  وریتار و  ریوربیل

 نایریو
 .ددرگ یم لصاح یدنمتیاضر ،دشاب هدش هداد خساپ یاهزاین اب لداعت رد اضاقت هچنانش

 .یعامتجا تیعقوم و طابترا ،ینمیا ،یتمالس ، یاسآ ،تالیهست ردلوم و نملیاد

 .باسحا ،(یراتفر تاین)داق ، اردا ،یدرف تااخشم ،طیحم ینیع یاه یگشیو وتاکسسنارف

 .تیعقاو و وزرآ نیب فاکش نازیم رسه و رتسلگ

 .(1392 ،ناراکمه و نایباهش .1391 ،ناراکمه و ینیسح یجاح) زا هتفرگ رب ناگدنسیون : بنم

 هدوسرف یاه تفاب ییاسانش موزل
  ارب و  درنریگ  یرم لکش یصاخ درکلمع یارب هک تسا هدش لیکشت یرهش یاه تفاب زا ،هدنز تادوجوم دننام زین رهش
  یگدنورش  دریدجت  ارب ، هدرنز  دورجوم رد  هرک هنوگ نامه اما ،دنریم یم ای هدش هدوسرف ،ناشدرکلمع رییغت و نامز رورم
 هب ،ییاسانش اب دیاب ،زین یرهش یاه تفاب گرم زا یریگولج یارب ،دوش یم یریگولج هدنز یاه تفاب گرم ز ا ،لولس
 زا یرهش هدوسرف و هدرشف قطانم دوجو هزورما .درک هیکت ،نآ هدوسرف یاه تفاب یزاسزاب و اه لولس یگدنوش دیدجت
 ار  یرصاخ  یارهزاین و ت الکرشم ،لئاسم ،دوخ هارمه هب هک تسا روشک گرزب و طسوتم یاه رهش یاه تیعقاو هلمج
  هرب  نارنآ یاه تیلاعف زا یمهم  خب و هدوب راذگرثا یرهش ناریدم یاه یریگ  یمات رب هک یروط هب ،دنا هدرک داجیا
 رد یریگ  یمات .تسا هتفای  ااتخا قطانم نیا رد یگدنز طیارش ندرب الاب یارب بسانم یاهراکهار و طیارش دوبهب
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  تارعالطا  ررب و  دورش  یرم یرهش روما رد نالاعف زا یدایز دادعت لماش هک تسا یا هدیچیپ دنیارف ،یرهش یزیر همانرب
 (Wang, 2007, p 737). دراد هیکت یدعب دنش
 یگدنز تیفیک
  لیکرشت  ررصانع  بارسارب   یگدرنز تریفیک فیرعت .1 ؛دهد یم هئارا یگدنز تیفیک موهفم یسررب رد ار درکیور هس ویل
  یریگرارک هرب  قریرط زا  یگدرنز  تریفیک فیرعت .2 ؛... و یگدنز کبس ،تورث ،یدنمتیاضر ،یماکداش دننام ،نآ ۀدنهد
 فیرعت .3 ؛شزومآ صخاش ،هافر صخاش ،تشادهب ،یلخاد صلاخان دیلوت دننام یعامتجا ینهم و ینیع یاهصخاش
  حطرس نآ رد  هرک یطیارش و اه هنیمز هب هجوت و یگدنز تیفیک رب رثؤم لماوع ای اهریغتم نییعت باسارب یگدنز تیفیک
 .(liu,1976) دوشیم نییعت یگدنز تیفیک
   ررب هوالرع .نالک حطس رد  ه و دوشیم هدافتسا نآ زا درخ حطس رد  ه هک تسا یهجو دنش یموهفم یگدنز تیفیک
  بارسحا ه رب      نآ یرنهم هربنج .درادرربرد زرین ار یگدرنز ینهم و ینیع طیارش زا یبیکرت موهفم نیا هک تفگ دیاب نیا
 ،   یدارم توررث یاررب یعامتجا و یگنهرف یاهاضاقت هب ییوگخساپ هب نآ ینیع هبنج و دراد هراشا ماع روط هب تیاضر
 .(Phillips، 2006) ددرگیمرب ینامسج یتسیزهب و یعامتجا هاگیاپ
    ناورنع هرب درناوت    یرم هرک درهد  یرم ناشن ار هیحان کی طیحم یداراتقا - یعارمتجا یلک یاهیگشیو ،یگدنز تیفیک
        یارررب یراریعم مورهفم نریا نیرنچمه .دور رارکب یعارمتجا هعرسوت یزریر هرمانرب و ترارظن یارب دنمتردق یرازبا
 ,pal and kumar). دور       یرم رارکب هداونارخ و هرعماج یدارم و یررناور ،یحور یاهزاین ندش هدروآرب نازیم  جنس

   هرمانرب درشوک    یرم هرک ترسا یرهش یزیر همانرب رد یا هزات روحم یعارمتجا هافر یزیر همانرب باسا نیا رب (2005
      هررشره نیماررت یارررب بررسانم یارهراکهار زا یکی هزورما .دهد درنویپ یداراتقا یزیر همانرب هب ار یدبلاک یزیر
       یرگنهرف و یعارمتجا هعرسوت و یعارمتجا هارفر نیمارت یرهش رادیاپ یزارسون و یزارسهب و ینارسنا یارهزاین ررتهب
   رهررش یدرربلاک یزارسون و یزارسهب هناوترشپ و ارنب ،یگدرنز تریفیک یارقترا و یعامتجا یزاسون و یزاسهب .تسا
      حطرس رد رترشیب یعاررمتجا قررلعت بررجوم ، اهرهررش رد یا هلحم گنهرف و یا هرلحم تارعامتجا هعرسوت .ترسا
        هعررسوت قرریرط زا رهررش ییاراف هعرسوت یرلک رورط هب و یعامتجا تینما نیمارت ،اه هلحم حطس رد یرهش یحاون
    زا نادنورهرش یدنمتیارضر ترلع ، نیاربارنب .(1384 ، درمحا روپ و یعامش) ددررگ یرم ررسیم یرگنهرف - یعارمتجا
  و تارررناکما ،  تیعرررضو ناررریم نادنورهررش هررک تررسا یا هرسیاقم هاگدرید نریا رد یرهرش نالوئرسم درکلمع
   .(1386 ،یوسوم و این تمکح) دنجنس یم یزوررما هررمزور یگدرنز یارهزاین ارب ار اه یدنم هرهب

  هوشپ هدودحم
  طیاررش رد  یرریگرارق تیعقوم ظاحل هب هک تسا (ع) اضر ماما رهطم مرح هعومجم یبرغ بونج  لض رد روشرس هلحم
  روریع  هرلحم قرش زا دیم یم باسح هب رهش یتیلاعف  هم یاه روحم زا هک (ع) اضر ماما راولب .دراد رارق یناکم بسانم
  درنوخم  ناربایخ  طرسوخ  بررغ  تمرس زا و  ناد نابایخ هب بونج زا ون یورسخ نابایخ هب لامش زا هلحم و دنک یم
  ارب  یاره  هررگ زا  هرلحم  بررغ رد  زیرس دینگ نادیم و یقرش لامش رد بم نادیم نینچمه .تسا هدش دودحم یناسارخ
  ررب  هوالرع  هرلحم  ینارکم  تریعقوم   وراخ رد رکم نایاش هتکن .دنشاب یم هلحم اب رواجم یگنهرف – یخیرات تیوه
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  یاره  رورحم  هیرشاح  لارعف یراجت یاه هتسار هب نآ یکیدزن ناوت یم ار(ع) اض ماما تراح رهطم هاگراب اب ترواجم
   .تسناد هلحم فارطا زا هدننک رویع
  لری لد هرب ،نآ   داریز تمدرق  غریلع هک تسا رهش شوج و بنجرپ قطانم زا یا هتسد ءزج دهشم روشرس هلحم تفاب
  یداراتقا ی اره  لیرسناتپ یترا رب ع هرب .دشاب یم ییالاب رایسب یتیلاعف حطس یاراد رهطم مرح هعومجم اب یناکم رواجم
  هارگن تروص رد اذل تسا هتشگ ناراذگ هیامرس و نینکاس یوس زا شوج دوخ یزاسون هب رجنم هلحم تفاب رد هتفهن
  ظارحل هب هش بسانتم و  جسنم یا هعومجم ناوت یم هدش فیرعت یاه وگلا هب هجوت اب یزاسزاب و یزاسون هلوقم هب
 .(8   ،1393 ،ناراکمه و یمایص) درک داجیا یعامتجا یتح و یدرکلمع ظاحل هب هش و یسانش اییز و یدبلاک

 
 روشرس هلحم یناکم تیعقوم :1 لکش

 شهوژپ یاه هتفای
  هرک دنا هدش باختنا یلصا یاه صخاش ناونع هب صخاش 6 لودج نیا رد هک تسا هدش هئارا یلودج هلحرم نیا رد
 6  نریا ،تسا هدوب نانکاس یدنمتیاضر رب رثوم داعبا یمامت نداد رارق  شوپ تحت یلصا صخاش 6 باختنا زا فده
 هدروآ ل ریم لودج رد و هدش  یسقت رگید هنیزگ 14 هب زین هخاش ریز 14 ،تسا هدش  یسقت هخاش ریز 14 هب صخاش
 .تسا هدش

 شهوژپ یاه صخاش ریز و اه صخاش :3 هرامش لودج
 اه صخاشریز  اه صخاش یلصا هنیمز

  رورما رد اه هیاسمه تلاخد نازیم -3 اه هیاسمه اب طباور نازیم -2 اه هیاسمه تخانش نازیم -1 یگیاسمه طباور تیفیک یعامتجا
 رگیدکی

 ناناوج فرط زا تمحازم داجیا -2 زیخ مرج یاهااف -1 یعامتجا تینما تیفیک

 هلحم یبهذم  سارم رد تکراشم -2 ینارمع یاهراک رد تکراشم هب لیامت -1 یعامتجا تکراشم نازیم

 هلحم زا یبسن تیاضر -2 هلحم هب رطاخ قلعت باسحا -1 هلحم زا تیاضر نازیم

 هنایهام زادنا سپ نازیم دمآرد نیگنایم یدااتقا

 ینوکسم دحاو یلخاد یااف زا تیاضر نینکاس دید زا ینوکسم دحاو تیفیک یدبلاک

 یبیرخت -4 یریمعت -3 یرادهگن لباق -2 زاسون -1 نیااختم دید زا ینوکسم دحاو تیفیک

     تازریهجت و تالیهرست تامدرخ هرب یسرتسد
 یرهش

 هلحم رد زبس یااف دوجو زبس یااف هب یسرتسد
 زکارم هب یسرتسد -3 یگتفه و هنازور دیرخ زکارم هب یسرتسد -2 یشزومآ زکارم هب یسرتسد -1 یرهش تالیهست و تامدخ هب یسرتسد

 ینامرد

 –    یهارفر تارناکما هرب یسرتسد هب تبسن یلک تیاضر نازیم
 یتسیز

 یتسیز – یهافر تاناکما هب یسرتسد هب تبسن یلک تیاضر نازیم

 یمومع لقن و لمح  تسیس ییاراک -2 بوبوتا یاه هاگتسیا هب یسرتسد -1 یمومع لقن و لمح هب یسرتسد یمومع لقن و لمح

 ینوکسم یاهدحاو هب هراوس یسرتسد تلوهس ینوکسم یاهدحاو هب هراوس یسرتسد
 رباعم تیفرظ و هزادنا -3 یزاسفک -2 بش رد ییانشور -1   هدایپ و هراوس رباعم تیفیک

 وب -2 هلابز یروآ  مج هوحن -1 هلابز و بالضاف  فد تیعضو یمومع تشادهب تیفیک

 1395 ،ناگدنسیون : بنم
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  یدرنب تیولوا ای TOPSIS شور هک .دوش یم هدافتسا TOPSIS شور زا دش هتفگ هک روط نامه اه هداد لیلحت یارب
  کرینکت ن ریا زا .تسا AHP دننام هرایعم دنش یریگ  یمات یاه هشور زا یکی ،لآ هدیا لح هار هب تهابش باسا رب
 هداف  ترسا اره هنیزگ نیب لصاوف نییعت و هنیزگ نیرتهب باختنا و فلتخم یاه هنیزگ هسایقم و یدنب هبتر یارب ناوت یم
    رارک هرب یاره صخاش ای اهرایعم هک تسا نآ شور نیا یاه تیزم هلمج زا (Chen et al 2003, p 572-577). دومن
   تراربع هرب . دنرشاب هتشاد تبثم و یفنم تعیبط و هدوب یتوافتم  جنس یاهدحاو یاراد دنناوت یم هسیاقم یارب هتفر
 .(10   ،1385 ،  ینمورم) دورمن هدافتسا کینکت نیا رد یبیکرت لکش هب تبثم و یفنم یاه صخاش زا ناوت یم رگید
 لح هار زا نیرترود و لآ هدیا هنیزگ ای لح هار هب لح هار نیرت کیدزن ،لح هار ای هنیزگ نیرتهب ،شور نیا باسا رب
 ها  ر هرک یلارح رد ،دشاب هتشاد ار هنیزه نیرتمک و دوس نیرتشیب هک تسا یلح هار ،لآ هدیا لح هار .تسا لآ هدیا ریغ
 .(6   ،1393 ،ناراکمه و یمایص) دشاب هتشاد ار دوس نیرتمک و هنیزه نیرتالاب هک تسا یلح هار ،لآ هدیا ریغ لح
 یدنب هبتر یارب یریگ  یمات سیرتام نیودت
 هم انرشسرپ    رد  رک یرلیخ و  رک ، طرسوتم ،دایز ،دایز یلیخ یاه هنیزگ زا اه هلحم یرادروخرب نازیم بایق روظنم هب
  یرریگ  ی مرات سیرتا  رم رد هرک .دشاب یم 5و 4 ،3 ،2 ،1 بیترت هب هدش هتفرگ رظن رد یاه نزو و تسا هدش هدافتسا
   .دوش یم هداد رارق ،رایعم ره هب تیسن هنیزگ ره زایتما
 یریگ  یمات سیرتام ندومن لامرن
   ررانع رره ، یزارس  باریق  م یرب عورن  نریا رد .دوش یم هدافتسا یسدیلقا مرن زا یزاس بایقم یب یارب هلحرم نیا رد
                                 .دوش یم  یسقت ،نوتس ره رصانع تاعبرم روذجم عومجم رب یریگ  یمات سیرتام

nij، هنیزگ هدش بایقم یب رادقم i، صخاش رشن زا j تسا.  
 

 هدش لامرن یریگ میمصت سیرتام :4 هرامش لودج
  (دارفا رظن) اهرایعم

 اهرایعم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 هنیزگ 0.20 0.07 0.07 0.15 0.19 0.21 0.33 0.30 0.20 0.21 0.18 0.16 0.12 0.22 0.24
 2 هنیزگ 0.20 0.07 0.07 0.22 0.13 0.07 0.33 0.30 0.13 0.21 0.24 0.21 0.18 0.28 0.18
 3 هنیزگ 0.15 0.33 0.37 0.15 0.25 0.28 0.20 0.06 0.13 0.14 0.30 0.11 0.12 0.28 0.12
 4 هنیزگ 0.05 0.22 0.20 0.22 0.06 0.35 0.07 0.12 0.27 0.14 0.18 0.16 0.24 0.28 0.18
 5 هنیزگ 0.05 0.07 0.07 0.15 0.06 0.07 0.07 0.18 0.07 0.14 0.06 0.11 0.06 0.28 0.24
 6 هنیزگ 0.05 0.07 0.07 0.15 0.06 0.07 0.13 0.30 0.27 0.21 0.18 0.16 0.30 0.22 0.24
 7 هنیزگ 0.26 0.37 0.33 0.22 0.32 0.35 0.20 0.30 0.20 0.21 0.30 0.05 0.24 0.28 0.30
 8 هنیزگ 0.26 0.07 0.07 0.22 0.32 0.07 0.13 0.18 0.07 0.29 0.30 0.27 0.24 0.06 0.12
 9 هنیزگ 0.26 0.15 0.13 0.15 0.32 0.07 0.20 0.12 0.07 0.07 0.30 0.27 0.18 0.06 0.18
 10 هنیزگ 0.26 0.15 0.13 0.22 0.19 0.07 0.33 0.06 0.13 0.21 0.30 0.21 0.12 0.17 0.18
 11 هنیزگ 0.15 0.07 0.07 0.07 0.13 0.07 0.13 0.06 0.13 0.07 0.06 0.16 0.12 0.17 0.06
 12 هنیزگ 0.26 0.07 0.13 0.07 0.19 0.07 0.07 0.18 0.27 0.21 0.18 0.16 0.18 0.11 0.12
 13 هنیزگ 0.20 0.22 0.33 0.15 0.13 0.21 0.13 0.12 0.27 0.14 0.18 0.21 0.12 0.17 0.24
 14 هنیزگ 0.15 0.15 0.20 0.07 0.13 0.07 0.20 0.06 0.27 0.14 0.18 0.21 0.18 0.17 0.24
 15 هنیزگ 0.20 0.15 0.13 0.15 0.19 0.21 0.26 0.06 0.13 0.07 0.18 0.21 0.12 0.17 0.12
 16 هنیزگ 0.15 0.15 0.20 0.15 0.19 0.21 0.20 0.06 0.13 0.14 0.18 0.27 0.18 0.22 0.18
 17 هنیزگ 0.05 0.30 0.13 0.07 0.19 0.07 0.13 0.06 0.07 0.21 0.06 0.16 0.24 0.17 0.12
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 18 هنیزگ 0.15 0.15 0.20 0.22 0.13 0.07 0.20 0.06 0.27 0.21 0.18 0.27 0.18 0.17 0.18
 19 هنیزگ 0.05 0.22 0.13 0.07 0.13 0.28 0.13 0.06 0.20 0.14 0.12 0.21 0.12 0.11 0.12
 20 هنیزگ 0.05 0.05 0.20 0.22 0.19 0.07 0.07 0.30 0.27 0.07 0.30 0.05 0.24 0.22 0.24
 21 هنیزگ 0.20 0.22 0.20 0.15 0.19 0.28 0.07 0.30 0.20 0.21 0.06 0.11 0.30 0.06 0.12
 22 هنیزگ 0.26 0.30 0.33 0.22 0.25 0.35 0.26 0.18 0.33 0.29 0.18 0.27 0.06 0.28 0.30
 23 هنیزگ 0.20 0.22 0.20 0.22 0.13 0.07 0.26 0.24 0.13 0.29 0.06 0.27 0.12 0.22 0.24
 24 هنیزگ 0.05 0.07 0.13 0.15 0.06 0.07 0.20 0.12 0.13 0.07 0.06 0.11 0.06 0.06 0.12
 25 هنیزگ 0.26 0.15 0.20 0.22 0.13 0.28 0.20 0.18 0.20 0.21 0.12 0.16 0.18 0.11 0.24
 26 هنیزگ 0.26 0.15 0.20 0.37 0.19 0.14 0.13 0.24 0.13 0.21 0.12 0.16 0.24 0.11 0.12
 27 هنیزگ 0.26 0.22 0.26 0.37 0.32 0.21 0.13 0.30 0.13 0.29 0.12 0.21 0.30 0.22 0.12
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 نوزوم سایقم یب سیرتام لیکشت
  تارظناره بایقم هکییاجنآ زا .دیآ یم تسدب نوزوم بایقم یب سیرنام ،بایقم یب سیرتام رد اهرایعم نزو برض اب
 ی  رب سیرتارم  نیاربارنب .تسا هدش هتفرگ رظن رد ناسکی اهرایعم نزو دنرادن تیحجرا  ه هب تبسن دارفا و تسا دارفا
  .دنتسه ناسکی دش هبساحم لبق هلحرم رد هک بایقم یب سیرتام اب نوزوم بایقم
 یفنم لآ هدیا لح هار و تبثم لآ هدیا لح هار نییعت
  هار ناورنع ه رب  رادرقم نیرتگرزب نوتس ره رد دنشاب هتشاد تبثم تیهام اهرایعم هچنانش ،نوزوم بایقم یب سیرتام رد
  ارهرایعم       هرچنانش .دنورش یرم هرتفرگ ررظن رد یرفنم لآ هدیا لح هار ناونع هب رادقم نیرتکشوک و تبثم لآ هدیا لح
 نا  ورنع هرب راد رقم نیرتگرزب و تبثم لآ هدیا لح ار ناونع هب رادقم نیرتکشوک نوتس ره رد دنشاب هتشاد یفنم تیهام
   .تسا هدش هبساحم یفنم و تبثم لآ هدیا لح هار ریز لودج رد .دنوش یم هتفرگ رظن رد یفنم لآ هدیا لح هار

 یفنم لآ هدیا و تبثم لآ هدیا لح هار :5 رامش لودج
  رارریعم اهرایعم

1 
 رارریعم
2 

 رارریعم
3 

 رارریعم
4 

 رارریعم
5 

 رارریعم
6 

 رارریعم
7 

 رارریعم
8 

 رارریعم
9 

 رارررریعم
10 

 رارررریعم
11 

 رارررریعم
12 

 رارررریعم
13 

 رارررریعم
14 

 رارررریعم
15 

بثم لآ هدیا لح هار
 ت
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 یفنم لآ هدیا لح هار
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 یفنم یاه لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف نازیم ندروآ تسدب
 . ینک یم هدافتسا ریز هطبار زا یفنم لآ هدیا راکهار ات هنیزگ ره هلصاف نازیم ندروآ تسدب یارب

 
 −𝑑𝑑𝑆𝑆: یفنم لآدیا ات هنیزگ ره هلصاف
 −𝑣𝑣𝑗𝑗 :یفنم لآ هدیا
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 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑗𝑗 :نوزوم بایقم یب سیرتام رد رایعم ره هب تبسن هنیزگ ره تیمها
 یفنم یاه لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف :1 لودج

 1 هنیزگ

 2 هنیزگ

 3 هنیزگ

 4 هنیزگ

 5 هنیزگ

 6 هنیزگ

 7 هنیزگ

 8 هنیزگ

 9 هنیزگ

 هنیزگ
10 

 هنیزگ
11 

 هنیزگ
12 

 هنیزگ
13 

 هنیزگ
14 

 هنیزگ
15 

 هنزگ
16 
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17 

 هنیزگ
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 اه هنیزگ زا کی ره یارب یکیدزن بیرض نییعت
 :دوش یم هیساحم ریز هطبار قیرط زا هنیزگ ره یکیدزن بیرض نازیم

 
 −𝑑𝑑 :یفنم لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف
 +𝑑𝑑 :تبثم لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف

 cl :(دشاب یم رادروخرب یرتالاب هبتر زا هنیزگ نآ دشاب رتگرزب هشره) هنیزگ ره یکیدزن بیرض
 یکیدزن بیرض باسا رب اه هنیزگ یدنب هبتر
 ب یررض  هرش  رره رگید ترابع هب .دنوش یم یدنب هبتر بیرض نیا باسا رب اه هنیزگ ،یکیدزن بیرض هیساحم زا سپ
  .دوش یم رادروخرب یرتالاب هیتر زا هنیزگ نآ دشاب رت گرزب یکیدزن

 یکیدزن بیرض ساسا رب اه هنیزگ یدنب هبتر :1 هرامش لودج

1 

 یبهذم  سارم رد رواح هب لیامت

 یگتفه و هنازور دیرخ زکارم هب یسرتسد

یفیک
 نیااختم رظن زا ت

لاخد نازیم
 یگدنز رما رد اه هیاسمه ت

الیاحت نازیم
 هداوناخ دارفا ت

 ینامرد زمارم هب یسرتسد

وبوتا یاه هاگتسیا هب یسرتسد
 ب

خانش نازیم
 اه هیاسمه زا ت

 هلحم رد ریخ مرج یاهااف دادعت

مدق
 ت

 اه هیاسمه اب طباور نازیم

یاضر
 هلحم رد هلابز یروآ  مج هوحن زا ت

یاضر
 ینوکسم دحاو یلخاد یااف زا ت

 یشزوآ زکارم هب یسرتسد

یما و رازآ
الضاف و هلابز یوب زا ت

 ب

یاضر
 هلحم زا ت

ش رد ییانشور نازیم
 ب

 هلحم رد یگدنز همادا هب لیامت

کراشم هب لیامت
ارطا یزاسون رد ت

 مرح ف

یاضر
 یمومع لقن و لمح  تسیس درکلمع زا ت

 ینوکسم یاهدحاو هب هراوس یسرتسد هوحن

یاضر نازیم
اناکما هب یسرتسد زا ت

 یهافر ت

یاضر
 یحطس یاهبآ  فد زا ت

یاضر
 رباعم یزاسفک زا ت

محازم
رط زا ت

 ناناوج ف

 هلحم رد زبس یااف دوجو

پ نازیم
 هنایهام زادنا س

یرض
 یکیدزن ب
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 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هبتر

  بیررض     هرک هرنیزگ رره درش   ناریب هرک روطنامه .دنا هدش یدنب هبتر سیسپات شور باسا رب اه هنیزگریز رادومن رد
 .تشاد دهاوخ یرتهب هبتر دشاب هتشاد یرتشیب یکیدزن
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 یمومع لقن و لمح و ددرت یسرتسد تیفیک
  هرجوت در  ورم یرهرش تاعلاطم رد ناااختم طسوت هراومه یگدنز تیفیک یلصا داعبا زا یکی ناونع هب لقن و لمح
  یاررب هلیسو نیا یسرتسد مدع و تسا هدش یرهش یگدنز یلصا تاموزلم زا یکی لییموتا نتشاد هزورما .تسا هدوب
 رد هعلاطم دروم صخاش نیلوا ،دنا هتفرگ رارق هعلاطم دروم صخاش 3 هخسن نیا رد .تسین  خب تیاضر نادنورهش
  صخارش ن  یرمود درشاب یم 21 هبتر یاراد هک دشاب یم نادنورهش رظن زا ینوکسم دحاو هب هراوس یسرتسد هورگ نیا
 هاگت رسیا هب یسرتسد نازیم و یمومع لقن و لمح  تسس ییاراک تروص هب هک تسا یمومع لقن و لمح هب یسرتسد
  رد نیررئ  از داریز دادرعت ناکسا ،رباعم  ک شرع دشاب یم 1 و 28 یاه هبتر یاراد هک تسا هدش حرطم بوبوتا یاه
 رد   ددرعتم یاره  طا رقت دوجو ، اخ  قاوم رد مرح فارطا یلصا یاه نابایخ ندرک دودسم و مرح فارطا هدودحم
 هراد    رج رد  ارخ یاره یربرارک دوجو رطاخ هب اه هار هیشاح رد زاجم ریغ یاه فقوت و هیلقن لیاسو تکرح ریسم
  هرب هراو  رس یرسرت  سد زا نینکارس یتیارضران ثعاب یعضوم ای و یمئاد یاه فقوت (...و یراجخ زکارم ،اه لته ) اهنآ
    لارح هارفر ترهج  یمورمع  لرقن  و لرمح یاه هاگتسیا دایز دادعت دوجو اب نینچمه .تسا هتشگ ینوکسم یاهدحاو
 و نیر   رئاز داریز دادرعت     لریلد هرب نریا هرک تسین بسانم لقن و لمح  تسیس درکلمع نآ هب ناسآ یسرتسد و نیرئاز
  نریا   ره همانشسرپ زا لصاح یاه هتفای هک یروط هب .دشاب یم یمومع لقن و لمح یاه  تسیس دح زا  یب یغولش
 .دنک یم دییات ار تیعضو
 و ب   رش رد ییانرشور نازریم  ررظ  ن زا ربارعم و اره ه رشوک ، اره نابایخ تیفیک هجنس نیا رد صخاش نیموس تیاهن رد
 .دهد یم ناشن ار نآ نازیم ندوب نییاپ و مدرم یتیاضران همانشسرپ زا لصاح یاه هتفای هک دشاب یم رباعم یزاسفک
 یعامتجا تیفیک
 رد ، درشاب یم یگیاسمه طباور هعلاطم دروم صخاش نیلوا هک تسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم صخاش 5 هجنس نیا رد
  بریترت  هرب هک تسا هدش یبایزرا رگیدکی روما رد نینکاس تلاخد نازیم و نینکاس طباور ،تخانش نازیم صخاش نیا
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 ب   ارسحا دارجیا رد درشاب   رخ ب تیارضر نینکاس طباور هش ره .دنا هداد  ااتخا دوخ هب ار 4 و 11 ،8 یاه هبتر
       اتیرسن یگیارسمه طرباور نازریم هدرش مارجنا یاه یبایزرا هب هجوت اب .تشاد دهاوخ یتیثم ریثات اهنآ تینما و  مارآ
     زا یرکی  رقاو رد صخارش نریا ،     درشاب یرم یعارمتجا ترینما تریفیک هجنس نیا رد یدعب صخاش .دشاب یم بوخ
   رمارآ  و  یارسآ ،دشاب نیئاپ یعامتجا تینما نازیم هش ره ،دشاب یم یگدنز تیفیک یبایزرا یاه صخاش نیرتمهم
  ترمحازم داجیا و هلحم رد زیخ مرج یاهااف دادعت هجنس نیا رد هدش حرطم لاوس .دوب دهاوخ نیئاپ زین نادنورهش
  دادرعت  ندورب ال ارب هک .دنا هداد  ااتخا دوخ هب ار 25 و 9 یاه هبتر بیترت هب هک دشاب یم هلحم رد ناناوج فرط زا
  دادرعت یرادیرخ و اهنآ یالاب تمدق تلع هب هدش اهر ینوکسم یاهااف دایز دادعت رد ناوت یم ار زیخ مرج یاهااف
 رتمک هلحم نیا رد .دشاب اهنآ ندرک اهر فیلکتالب و نماث یرادرهش فرط زا فلتخم یاه فرات رد  الما زا یدایز
  هرب تیسن قلعت باسحا و الاب یگیاسمه طباور رطاخ هب ناوت یم ار نیا هک دوش یم داجیا تمحازم ناناوج فرط زا
  .تسناد هلحم
  یرن ارمع و یزارسهب یاه حرط و یبهذم  سارم رد رواح هب نادنورهش تکراشم لیامت هجنس نیا رد یدعب صخاش
 ،هک درک هیجوت هنوگ نیا ناوت یم ار نآ تلع هک دنا هداد  ااتخا دوخ هب ار 19 و 1 یاه هبتر هک دشاب یم تالحم
  مررح ف اررطا رد یب  هذرم یاره تیلاعف ییایوپ و هتفرگ رارق (ع) اضر ماما رهطم مرح یکیدزن رد روشرس هلحم نوش
   رسارم رد رواح هب یدایز لیامت روشرس هلحم نینکاس تسا رتشیب رهش تالحم ریاس هب تبسن (ع) اضر ماما رهطم
  نریا نوش و مرح فارطا یزاسهب یاه حرط رد تکراشم عون اب ییانشآ مدع تلع هب اما ،دنراد دوخ هلحم رد یبهذم
  لریامت  نیگناریم روط هب نینکاس دنراد یبسن ییانشآ نآ بیاعم و ایازم اب نینکاس و هدش هدیسرپ یلک تروص هب لاوس
  نارشدوخ هلحم زا نینکاس یدنمتیاضر هجنس نیا رد یدعب صخاش .دنراد مرح فارطا یزاسهب رد تکراشم هب یبسن
   یاره خرساپ یسررب هک تسا هدش هدیسرپ هلحم زا تیاضر و یگدنز همادا هب لیامت لاوس ود تروص هب هک ،دشاب یم
   یرب یغولش تلع هب نینکاس رثکا هک یروط هب دشاب یم ناشدوخ هلحم زا اه نآ ندوب یضاران زا یکاح هدمآ تسدب
  داررفا تالیاحت نازیم یدعب صخاش .دندوب دوخ هلحم  رت هب رضاح یلام ناوت نتشاد تروص رد هلحم نیا دح زا
   .دشاب یم رادروخرب یبسانم تیعضو زا 5 هبتر  ااتخا اب هک دشاب یم هداوناخ
 یدبلاک تیعضو
  دورب ناد نورهرش رظن زا ینوکسم دحاو تیفیک صخاش نیلوا هک دنا هتفرگ رارق هعلاطم دروم صخاش ود هورگ نیا رد
 هداد   اراتخا دوخ هب ار 13 هبتر هک ،هتفرگ رارق  سرپ دروم ینوکسم دحاو لخاد یااف زا تیاضر تروص هب هک
  .ترسن     اد یمیدرق هویرش هرب ینوکرسم درحاو لخاد یاهااف  یارآ رد ناوت یم ار نآ هبتر ندوب نییاپ تلع هک تسا
  درشاب یم یییرخت و یتمرم ،یرادهگن لباق ،زاسون یاهروتکاف باسا رب نیااختم رظن زا هینبا تیفیک یدعب صخاش
 یرا  دررب هررهب رو رظنم ه    رب رریخا یاره لارس یط هک تسا نیا نآ تلع هک ،تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار 3 هبتر هک
  زا اره یسرتسد هکبش ظاحل هب اتدمع هک تفاب زا ییاه تمسق رد ،رهطم مرح هعومجم رواجم یاهدحاو زا یرثکادح
 .دنا هدش یزاسزاب و بیرخت یمیدق هینبا دنرادروخرب ییسانم طیارش
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 یرهش تالیهست و تامدخ هب یسرتسد
  نینکارس رظن زا زبس یااف هب یسرتسد هعلاطم دروم صخاش نیلوا ،هتفرگ رارق هعلاطم دروم صخاش 3 هجنس نیا رد
 زا  یرکی زب رس یا را    ف هرب نادنورهرش ترحار و نارسآ  یرسرتسد هزورما دشاب یم 20 هیتر یاراد هک .تسا هدوب هلحم
  یرمهم   رقن نادنورهش یگدنز تیفیک و  مارآ نازیم ندوب الاب رد ،دوش یم بوسحم رادیاپ هعسوت یلصا یاهرایعم
  هرلحم نینکاس تالکشم نیرتمهم زا یکی ،زبس یااف هب یسرتسد هب تیسن نادنورهش رظن راهظ ا هب هجوت اب هک ،دراد
 و هنازور دیرخ زکارم و هاگنامرد ،هسردم هلمج زا یرهش تامدخ هب یسرتسد هجنس نیا رد یدعب صخاش .دشاب یم
   کری یرریگ    راررق راررق ترلع هب هک دنا هداد  ااتخا دوخ هب ار 2 و 6 ،14 یاه هبتر بیترت هب هک دشاب یم یگتفه
 یریگرارق لیلد هب نینچمه .تسا بسانم اتیسن یشزومآ تامدخ هب یسرتسد ناتسبد کی و ییامنهار کی و ناتسریبد
  .ترسا    برسانم زرین ینارمرد تامدخ هب یسرتسد نیرواجم و نینکاس لاح هافر تهج هلحم یکیدزن رد ینامرد زکارم
  ددرعت و رو رشرس رازاب هیشاح رد و یلصا یاه نابایخ هتسار رد هلحم رد یراجت یاه یربراک دوجو لیلد هب نینچمه
 زا  یرل   ک تیارضر نازریم یدرعب  صخارش   .ترسا نارسآ دیرخ زکارم هب یسرتسد نیرئاز دایز دادعت لیلد هب زکارم نیا
 .دشاب یم صخاش نیا زا نینکاس یتیاضران هدنهد ناشن دیاتن هک ،تسا هدوب یهافر تاناکما

 یداصتقا طیارش
  یق ترسم ریثات صخاش نیا باختنا ،دشاب یم هلحم نینکاس هنایهام زادنا سپ نازیم هعلاطم دروم صخاش هجنس نیا رد
  دیارتن هک روطنامه و ،دشاب یم رثوم یلیخ یلاع دمآرد بوخ یگدنز کی یارب یلک ر وط هب و دراد یگدنز تیفیک رب
   .تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار هبتر نیرخآ دنهد یم ناشن
 طیحم تشادهب تیفیک
  هرب ت   یرسن نینکارس یدنمتیارضر نازیم صخاش نیلوا هک تسا هتفرگ رارق یسررب دروم صخاش ود زین هجنس نیا رد
  یتیارض   ران صخارش نیرمود .درهد یم ناشن ار نینکاس یتیاضران 21 هبتر ندوب اراد اب هک تسا یحطس یاه بآ  فد
 دایز  جح رطاخ هب نیا و تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار 15 هبتر هک تسا هلحم رد بالضاف و هلابز یوب زا نینکاس
   .تسا هلابز دیلوت  یازفا نآ  بت هب و هلحم نیا رد نیرئاز
 یریگ هجیتن
 اب ،دزاس یم هجاوم یساسا یاه  لاش اب ار نانیشنرهش یگدنز هک تسا یلماوع زا یکی رهش رد تیعمج یالاب  کارت
  هرب رهش یدااتقا هنحص زا دیازت هب ور یگدوسرف لیلد هب هک دنرهش هرکیپ زا یئزج یخیرات یاه تفاب هکنیا هب هجوت
 یناوت ارن اه  لاش نیا زا یکی ،تسا هدش اه تفاب نیا هدش یوزنم یدوعص دنور بجوم عوضوم نیا ،دنا هدنام رود
 تفاب نیا رگید یترابع هب .تسا نادنورهش یگدنز تیفیک ندمآ نیئاپ و یزورما تارییغت اب یدبلاک قباطت رد اه تفاب
 مود همین زا هک تسا یثحبم یرهش یگدنز تیفیک .دنتسه یزاسزاب دراوم یخرب ردو یزاسون ،یزاسهب رما  اتحم اه
  یرهرش یگدنز تیفیک هزورما هک یروط هب .تسا هدش هدوزفا نآ تیمها رب زین زور هب زور و هتفای تیمها  تسیب نرق
        نتخیگناررب برجوم ترسیاب یرم یگدرنز تریفیک هرتبلا ،  ترسا یرهرش یزیر همانرب رد موهفم نیرت یدیلک ناونع هب
 ر رب   .درشاب نینکارس هدارا و تساوخ اب بسانتم هک ددرگ  هارف یتیفیک دیاب هک ریسفت نیا اب ددرگ نینکاس یدنمتیاضر
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   ینارسر زوررب و نیود رت ، یرریگ هزادنا ، یاپ یلحم و یلم یاهداهن هتفای هعسوت یاهروشک زا یرایسب رد باسا نیا
  اررثکا و رمتسم روط هب هک دراد دوجو ،یرهش یگدنز تیفیک یرسارس صخاش و یرهش یگدنز تیفیک یاه صخاش
       .دترشاب هترشاد ار بورلطم تریفیک ارب یگدرنز زا یدنم هرهب ناوت مدرم قیرط نیا زا ات ،دنزادرپ یم تیلاعف هب هنالاس
 زا یهاگآ ،دوجوم  ضو ییاسانش رد دناوت یم (یدنمتیاضر دروم رد هشیو هب)یتنوکس یاه طیحم زا یبایزرا یاهوگلا
  درورم ب اریق     م .ددررگ  رقاو رثورم یتنوکرس یگدرنز تیفیک یاقترا فده اب یلامتحا صقاون و اه یتساک ،توق طاقن
  رد .ترسا ت وارفتم فلتخم یحاون زا هدافتسا دروم یاه صخاش عون لاح نیع رد و هتفر راک هب یاه شور ،یسررب
        لرحم دورجوم تیعرضو  وراخ رد نانکارس یاره هاگدرید زا  هدافترسا ،یبایزرا یاهوگلا نیرتهب زا یکی هنیمز نیا
 ت  رورص هرب     نینکارس یاره هترساوخ و یدنمتیارضر  هرسیاقم و یبتارم هلسلس یوگلا بلاق رد هک تسا ناش یتنوکس
  یاره صخاش نتفرگ رظن رد اب روشرس هلحم رد یگدنز تیفیک ادتبا  هوشپ نیا رد .دشاب یم  یقتسم ریغ و  یقتسم
 رد ، ترفرگ رارق یبایزرا دروم هناگادج روط هب یطیحم تشادهب و لقن و لمح ،تامدخ ،یدبلاک ،یدااتقا ،یعامتجا
  هدرمآ  ترسدب دیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم هلحم لک رد اه صخاش تیمها Topsis شور زا هدافتسا اب دعب هلحرم
  هریق   ب هرب تیرسن یرگتفه    و هرنازور دریرخ زرکارم هب یسرتسد و یبهذم  سارم رد رواح هب لیامت هک دهد یم ناشن
 ت رخ تیاپ ناورنع هب (ع) اضر ماما رهطم مرح دوجو هب ناوت یم ار نیا هک تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا اه صخاش
  زادرنا س      رپ نازریم نیرنچمه .ترسناد هرلحم نریا اب نآ یراوجمه و دهشم یزکرم هدوسرف تفاب لد رد ناریا یونعم
  و هدورسرف تفاب هب رتشیب هجوت اب .دراد رارق هیتر نیرت نیئاپ رد اه صخاش هیقب هب تبسن زبس یااف دوجو و هنایهام
      رد اره صخارش مادرک هرکنیا نترسناد  قاو رد ،داد  یازفا نآ رد ار یگدنز یفیک حطس ناوت یم مزال تالیهست نداد
   اره صخارش مادک نادنورهش رظن زا هلحم حطس رد زاین ب اسحا نیرتشیب نینچمه و تسا راذگ ریثات یگدنز تیفیک
  هرلحم  تالیهرست و ت    ارناکما یرمک و یرفیک هعرسوت یارب ،دشاب یم یدح هش رد مدرم راظتنا دروم حطس و دشاب یم
    رورشرس هرلحم هدورسرف تفاب یارب یتآ یزیر همانرب رد هک دوش یم هداد یتاداهنشیپ زین نایاپ رد .دراد یدایز تیمها
 :دوش هتفرگ رظن رد دیاب
 ت     یعرضو رد زرین اره هرادرج  بطلارب ،  دنترسین ییرسانم تیعضو رد یزاسفک  واخ هب و تیفیک ظاحل هب رباعم 
  ترفاب لخاد رد نینچمه ،دنوش یهدناماس یزاسفک اب تبثم یراب یگنهامه کی رد تساب یم و دنرادن رارق یبسانم
 هب یناسر کمک هلزلز و یزوس  تآ دننام ینارحب طیارش رد هک تسا  ک یلیخ هلحم رد طاقن یاعب رد رباعم شرع
 مزال تالیهست دیاب هطوبرم یاه نامزاس و یرادرهش رباعم نیا ندرک ضیرع یارب دوش یم تخس یلیخ تالحم نیا
 ینییاپ یدبلاک یروآ بات زا یخیرات و هدوسرف تالحم ریاس دننام زین هلحم نیا هک درک  مارف دیابن .دنزاس  هارف ار
  یزری      ر هرمانرب کری یرط ترسیاب یرم هرک دنک یم یعادت نهم رد ار  ب گرا خلت هرطاخ هلئسم نیا ،تسا رادروخرب
 .تخادرپ هلحم یا هزاس تیوقت هب نودم و دنمشوه

 ماکح ترسا ،  یلرصا ربارعم هکب رش رب  ظنم ریغ یجنرطش راتخاس ،هدوسرف تفاب هدودحم رد رهش تفاب ندوب هدرشف 
  رد دریاب هک دشاب یم هدوسرف تفاب  هم یاه یگشیو زا هلحم نیا رد نیئاپ یریذپ موفن و دوجوم یاه نامتخاس نیئاپ
  تریوه ه رب هشدخ هدش دراو نودب یزاسهب ،یزاسون و دوش هجوت تاکن نیا هب رهش هدوسرف تفاب یارب یزیر همانرب
 .دریذپ تروص تفاب یخیرات
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 ترسا هرجاوم دوریمک ارب یرهرش تالیهست یاعب زکرمت  غر یلع هدوسرف تفاب رد یرهش تامدخ و تالیهست     ، 
   هدورسرف ترفاب  تالرح م رد ارناکما دوبمک هب دیاب ،درادن رارق یبوخ طیارش رد زبس یااف و یتشادهب -یشزرو هنارس
 .دوش یدایز هجوت

 یااف)هلحم یمومع یاهدوبمک و یگدوسرف ،هلابز ،اوه یگدولآ لییق زا یطیحم تسیز تالکشم دوجو  غر یلع 
  ترراح رهطم مرح هب یکیدزن هلمج زا ییاه یگشیو لیلد هب هلحم یتنس همین دبلاک و (... و یتشادهب ،یشزومآ ،زبس
 د ورب هب هرب لیام رتشیب و ،دنهد یم حیجرت تالحم ریاس هب چوک رب ار تنوکس و ندنام نانکاس تینما و رازاب ،(ع)اضر
   رطارخ قرلعت نیا .دنشاب یم ،ددرگ یم هلحم زا اهنآ یرابجا لاغتشا ثعاب هک یتامادقا ماجنا اب ینوکسم طیحم تیفیک
  ییانثترس  ا ترصرف کری ناونع هب تسیاب یم سپ درادن دوجو یخیرات یاه تفاب همه رد هک تسا یگرزب رایسب زایتما
  نینکارس ق یورشت     یاررب ییاره هزریگنا دارجیا اب ات تسا یتلود یاه نامزاس و نیلوئسم رب سپ .دشاب نیلوئسم رظن دم
   یاره ترخادرپ زاب تدم و  ک هرهب خرن اب هشیو یاه ماو تخادرپ ،یزاسرهش تاررقم و نیناوق لیهست لماش ،یلحم
  هرب مز     ال .درش ترفاب زا نارشیا  وررخ  نارم و دروآ  هارف ار یلعف نینکاس رواح تامدقم ناسآ تاررقم و ینالوط
 .دروآ  هارف ار هدش  راخ نینکاس تشگزاب تابجوم ناوت یم هدش رکم یاهراکهار ماختا اب هک تسا یروآدای

 عبانم
 ، ناررهخ  هاگرشناداراشتنا  .رثارت و  ررکفت .نآ یدبلاک یامیس و رهش موهفم زا یخیرات یلیلحت .رهش ات راش زا .(1375 ) نسحم دیس ،یبیبح

  ،لوا پاش

 زا ن       ادنورهرش یدنمتیارررضر ررررب رثورررم لرررماوع و نازررریم  جنرررس .(1386) ، یورررسوم فررجنریم و نررسح ،اررین تررمکح
  ،9 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم .دزی رهش یدرورم هرعلاطم یرادرهرش دررکلمع

  نانکارس و  (دریدج تف اب)هریرظنم ،هلحم نانکاس یتنوکس یدنمتیاضر  جنس .(1392) الیم رگ هیاریپ و اریمس ،روپ دیعس ،نایوپ ،نایباهش
  ،24 هرامش ،طیحم  یامآ همانلاف .تشر رهش رد ( یدق تفاب)ماما رهاوخ هلحم

  ،نارهت هاگشناد تاراررشتنا .ارریفارغج هاگدررید زا یرهررش یزاررسون و یزارسهب .(1384 ) ،دمحاروپ دمحا و یلع ،یعامش

 -یخیرات یاه تفاب یگدنز تیفیک یاه صخاش اقترا رد  خبرثا یاه هفلوم  جنس .(1393) ،ادن ،هاوخداد و ایور ،یشرق ،ریدق ،یمایص
 و   یرهرش تیریدرم ،یزاسرهش یلم سنارفنک ،دهشم رهش رد روشرس هلحم : یدروم هنومن .Topsis کینکت کمک هب یرهش هدوسرف
  ،نارهت ،1393 رمآ ،رادیاپ هعسوت

 ." ناررهت رهش هدوسرف ىاهتفاب ىزاسون ىاه تسایس و اهدربهار هب ون آهاگن ،هدوسرف تفاب ىزاسون ىاهرتفد .(1386) ،اضریلع ،بیلدنع
  ،نارهت رهش ىزاسون نامزاس ،مود دلج

  درحاو .نک       رسم .یارهریغتم ارب یتنوکرس یدنمتیارضر طاربترا نازریم  نجس .(1390) ایوپ ،نایباهش ،هرارش ،یمیظع ،یداه دمحم ،یئایغ
  ،47 – 58   ،92 زییاپ . هدزناپ پاش . تفه لاس ،رهش تیوه هلجم .هلحم و یگیاسمه

  ،نارهت هاگشناد اراشتنا .نارهت تایلمع رد قیقحت رد نیون ثحابم .(1385) ،روانم ،ینموم
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