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 یحیبذ نیسح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یزاسرهش یصصخت هورگ ،رایشناد
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 هدیکچ
 هجاوم یدج تالكشم اب ار هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت زا معا ،ناهج یاهروشک بلغا یاهرهش یقفا شرتسگ و عیرس دشر
 رد نآ زا لصاح تاعبت هكلب ،هداد رارق عاعشلا تحت یعیسو روط هب ار یزاسرهش یاه تسایس اهنت هن هدیدپ نیا لئاسم .تسا هتخاس
 یزیر همانرب فدهاب هلاقم نیا .تسا هتشاد یساسا شقن عماوج یتسیز طیحم و یتیریدم ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا لئاسم دیدشت
 زا و هدوب یفیصوت -یلیلحت قیقحت شور .تسا هدش هتخادرپ نارهت رهش رد یرهش نیمز تنار زا یشان مکارت تیریدم رد یدربهار
 رد یداصتقا و یتیریدم ،یدبلاک لماوع هک تسا نآ رگنایب قیقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا swot-Ahp یبیکرت کینكت

 هدنهد ناشن و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج رد 60531 زایتما بسک اب یتیریدم لماوع هک یروط هب .دنراد رارق یتوافتم یاه هاگیاج
 و تسا هدش عقاو مود هاگیاج رد 15531 زایتما بسک اب زین یداصتقا لماوع .دشاب یم دوخ لماوع ریاس هب تبسن نآ تیحجرا نازیم
 هقطنم رب بلاغ دربهار هک دهد یم ناشن جیاتن نینچمه .دراد رارق موس هاگیاج رد 60531 زایتما بسک اب یدبلاک لماوع تیاهن رد
 رد تیساسح نیرتمک یاراد (WT) یعفادت دربهار و ،تیساسح نیرتشیب یاراد و دشاب یم (ST) ییاضتقا عون زا هعلاطمدروم
 .دشاب یم نارهت رهش رد نیمز تنار زا یشان یاه مکارت لرتنک
 
 swot-ahp ،نارهت ،نیمز ،مکارت ،تنار :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 دشخب یم تیدوجوم ار اهرهش هعسوت و یزاسرهش ی هلوقم هک تسا یتامیمصت هیلک یلصا رتسب یرهش نیمز هزورما
 زا هدافتسا یگنوگچ و یرهش نیمز عوضوم .دنبای یم موهفم و انعم نآ یور رب یزاسرهش یاه نامرآ و اه هدیا هیلک و
 هعسوت نکر نیرت ییانبریز عقاورد و نیرت یلصا بیترت نیدب .دوش یم بوسحم یرهش یزیر همانرب یلصا رتسب نآ
 و داژن یمتاح) تسا بایمک و دودحم ،گرزب یاهرهش ًااصوصخ ،اهرهش رد هک یلماع ؛دهد یم لیکشت نیمز ار یرهش
 دشر .(3 ،3٩98 یمیحر)دسر یم رظن هب یرورض ًاالماک نآ زا هدش یزیر همانربو یقطنم هدافتسا و (63 ،0198 ،نارگید
 .تسا هدش فلتخم فادها یارب نیمز عونتم یاضاقت ندمآ دوجو هب ثعاب ،هتشذگ راودا رد یرهش زکارم هعسوت و
 تهج نیمز لرتنک و تسرد و حیحص یزیر همانرب دنمزاین نیمز زا هنیهب هدافتسا یارب اه تباقر و اهزاین نیاربانب
 رهش دماراک تیریدم رب نیمز لماوع ریثات .(Jiboye 2005, 343)تسا تنوکس و یرهش یاهدرکلمع نوزوم هعسوت
 ندوب تشاد راظتنا یرهش تیریدم ینامزاس هرکیپ زا ار یلوبقم ییاراک و بسانم راتخاس ناوت یمن هک تسا یدح هب
 .داد رارق رظن دم ار نآ رد هدش ذاختا یاهتسایس لباقتم ریثات و یرهش نیمز لماع هطبار هکنیا
 هک تسا یرهش یضارا زا هدافتسا هوحن و یربراک عون نییعت رد راذگریثأت و مهم رایسب لماوع زا یکی نیمز شزرا
 و دمآراک رازاب .(Urban land marker 2010, 8)دوش یرهش یاه تسایس و اه همانرب یارجا عنام ای لماع دناوت یم
 زا یرایسب هک یا هنوگ هب دش دهاوخ بسانم یداصتقا درکلمع اب یاهرهش یریگ لکش بجوم نیمز هنالداع
 یتیریدم بسانمان یاهتسایس و نیمز فیعض هعسوت زا یشان نیمز رازاب یاه یراجنهان زا هعسوت لاح رد یاهروشک
 اهتخاسریز دنک ندومن مهارف ،فیعض یزیر همانرب لماش دناوت یم اهتسایس نیا .(Kuminoff: 2013, 3)دنرب یم جنر نآ
 و یفاکان طباوض زین و ریگاپ و تسد و رب نامز یتالماعم یاه دنیآرف ،نیمز تاعالطا فیعض یاه متسیس ،تامدخ و
 نیمز رازاب رد یرگادوس و دمآراکان و هدش یزیر همانرب ریغ هعسوت هب هک ،دشاب نیمز یصوصخ هعسوت رد نوناق یب
 زور یاضاقت لباقم رد نیمز هضرع و عبانم رد تیودحم ،یترابع هب .(Adams & Tiesdell, 2010)دوش یم رجنم
 شیازفا بجوم رما نیا هک هدش هنارگادوس یاضاقت زورب و نیمز یفاضا شزرا داجیا ثعاب یرهش تیعمج نوزفا
 رد یگنیدقن دازام هطساوب تسا نکمم نیمز یزاب سروب ،رگید بناج زا .تسا هدش نکسم نآ عبت هب و نیمز تمیق
 یاهداصتقا رد رما نیا هک دیآ دوجو هب یراذگ هیامرس یاهتصرف نادقف ای و یداصتقا عیرس دشر لیلد هب یلام یاهرازاب
 ,Thang Dao) دتفا یم قافتا رتشیب ،دراد دوجو یراذگ هیامرس یارب یرتمک یاه هنیزگ نآ رد هک ،دنک دشر اب ای دکار

2018). 
 روط هب و نیمز تمیق رب رما نیا هک هدش نآ شزرا هفاضا بجوم یضارا زا یخرب هب دازام مکارت یاطعا نیاربانب
 ناشن ،هدیدپ نیا یسایس داصتقا لیلحت بیترت نیدب .(1 :8198 ،یزیزع)دوب دهاوخ راذگ ریثات نآ رازاب رب میقتسم
 هاگتسد مکارت شورف رارمتسا .تفرگ رظن رد یداصتقا تنار عیزوت هباثم هب ناوت یم ار مکارت دازام شورف هک دهد یم
 تاریثأت زا یکی .تسا فورعم "ریتنار تلود" هب هعسوت نوتم رد هک تخاس ییوگلا هب لیدبت ار یرهش تیریدم
 و یدیلوت یاه تیلاعف تیباذج شهاک نوچمه یجیاتن ییوجتنار شیازفا .تسا ییوج تنار شیازفا ،ریتنار تلود
 دوبن ،تیفافش دوبن ،یمومع شخب یدمآراکان و ییاراکان شیازفا و داسف ،یمومع شخب هب یدامتعا یب ،هنانیرفآراک
 نامز لوط رد وگلا نیا یرادیاپ .(9 ،0398 ینوناق و ناگداز فیرش) دراد لابند هب ار نیناوق تیلایس و دازآ یاه هناسر



 814 ...تیریدم رد یدربهار یزیر همانرب رب یلیلحت

 رد یرهش تیریدم تردق نادقف ،رما نیا هجیتن .تسا هدش رهش هرادا رد یرهش تیریدم تردق دیدش شهاک ثعاب
 یدایز نادنمشناد ،اتسار نیمه رد .(80 ،6398 ،یتماص) تسا هدوب یعیبط دنیآرف رد مکارت دازام زوجم شورف عطق
 ؛"یجراخ یاهداصتقا رد یعامتجا هنیهب صیصخت و نیمز تنار رب تایلام" هلاقم رد (1863) 8وئاد گنات نیوگن دننام
 ،9 هتناگروم و یلناگنم ؛"نیمز یاه شزرا و یرادا تامیمصت ،مکارت هعسوت " هلاقم رد (1863) 3كازولگ لکیام
 "هلاقم رد (0863) 1یکسوز یزک ؛"ایلاتیا یا هیامرس یاهرهش رد یرهش نیمز تنار ییایوپ " هلاقم رد (٩863)
 رازاب زا هدافتسا اب تسایس و دیدج داصتقا یلداعت یبایزرا" هلاقمرد ،(9863) 0فونیمک ؛"نیمز تنار دیدج هیرظن
 جیاتن هب و دنا هتخادرپ "وکسیسنارفناس هقطنم رد نکسم و نیمز تنار تسایس " هلاقم رد (8863) 0نوتراب ؛"نکسم
 .دنا هدیسر یدنمشزرا
 رارق رظندم رکذلا قوف دراوم زا کی چیه هک دهد یم ناشن ،ریخا یاهلاس رد ناریا رد مکارت شورف هبرجت ،نیا دوجو اب
 نیمز هعطق ره یارب یبایزرا متسیس دوجو مدع و یفاضا مکارت شورف عبرمرتم ره تمیق نییعت رد ناسون .تسا هتفرگن
 نیب یگچراپکی طیارش ققحت روظنم هب ،نیب نیارد لاح .تسا هدوب تامیمصت ییاراکان و صقن زا ناشن نامتخاس و
 تالضعم شهاک رد یرثؤم شقن اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن ییاسانش ،ریگ میمصت یاهداهن و یاه ناگرا
 .دشاب هتشاد نیمز تنار زا یشان مکارت

 طباوض زا ،یرهش هعسوت یاه حرط هیهت رد اهرهش نیرت هقباساب زا یکی و روشک رهش نیرت گرزب ناونع هب نارهت رهش
 ثعاب هراومه یرهش تیریدم یارب یلام عبانم نیمأت رگید فرط زا .تسا هتفریذپ ار یرایسب تاریثأت ،اه حرط نیا
 مکارت ثحب صوصخ نیا رد مهم ثحابم زا یکی .ددرگ ارجا و نییعت یعضوم و یتقوم تاررقم و طباوض هک هدیدرگ
 هنوگره عورش هطقن ناونع هب یرهش نیمز تیمها هجوت اب هک دشاب یم یرهش نیمز رازاب اب نآ طابترا و ینامتخاس
 ریظن ییاه تسایس ذاختا نینچمه .تشاد دهاوخ رهش دمآراک تیریدم رد هدننک نییعت شقن نیمز لماع ،یرهش هعسوت
 یزیر همانرب رد تسرد یراذگ تسایس مدع و بسانم و دمآراک تیریدم دوبن و ریخا یاه ههد رد مکارت شورف
 نیا ذاختا اب هک یتازایتما نازیم ،یترابع هب .تسا هدومن داجیا نارهت رهش یارب ار یرایسب تالکشم زورب هنیمز ،یضارا
 دیاب هک دیامن یم مهارف ار یارب هدوزفا شزرا و نیمز تنار عیزوت هنیمز ،دوش یم هدنزاس و  کلام بیصن میمصت
  .ددرگ صخشم و یبایزرا
 یرهش نیمز تنار زا یشان مکارت تیریدم رد یدربهار یزیر همانرب رب یلیلحت رضاح هلاقم رد یلصا فده نیاربانب
 «یفیصوت» عون زا تیهام و شور ساسا رب و «یدربراک» عون زا فده ساسا رب قیقحت شور .دشاب یم نارهت رهش رد
 .تسا هدش  هدافتسا ینادیم هدهاشم و یاهناخباتک تاعلاطم زا زایندروم تاعالطا یروآعمج یارب .تسا «یلیلحت» -
 یبایزرا دروم یدبلاک و یداصتقا ،یتیریدم یلصا هفلؤم هس swot-ahp بیکرت اب ات تسا هدش یعس قیقحت نیا رد
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 هئارا هطیح نیا رد ییاهراکهار و صخشم یجراخ و یلخاد لماوع زا کی ره یراذگرثا نازیم اتیاهن و دریگ رارق
  .دوش
 یرظن ینابم

 یرهش نیمز یداصتقا یاهیگژیو و تیهام -
 ،یریذپان لاوز .تسا توافتم هیامرس و یناسنا یورین ریظن لماوع ریاس اب ًااتیهام دیلوت لماوع زا یکی ناونع هب نیمز
 یارب هکلب ،دیلوت لماوع زا یکی ناونع هب اهنت هن نآ شقن و تعیبط رد هضرع ندوب دودحم ،ندوب لوقنم ریغ
 و توافتم رظن هطقن ود .(69 ،6198 یریشدرا)دزاس یم ازجم دیلوت لماوع ریاس زا ار نیمز ،زادنا سپ و یراذگ هیامرس
 تورث و ییاراد و یصوصخ ییالاک ناونع هب نیمز فرط کی زا هک تسا نیا دراد دوجو نیمز دروم رد هک یداضتم
 زا و ،دوش شورف و دیرخ تعفنم ای شیاسآ یارب و دریگ رارق هدافتسا و تیکلام تحت دناوت یم هک هدش بوسحم
 فیس) دوش ظفح و میسقت طورشم روط هب دیاب هک دوش یم هاگن یمومع یعیبط عبنم کی ناونع هب نیمز هب وس رگید
 (3 .تسا ماوداب ییالاک(8 :دشاب یم ریز رارق هب نیمز تیهام ندوب یمومع صوصخ رد لالدتسا .(008 ،8198 ینیدلا
 ینیشنرهش هدیدپ اب یدایز دح ات اهرهش رد نیمز شزرا(9 .تسا دیلوت عون ره رد هدش هتخانش رصنع هس زا یکی نیمز
 زاین دارفا (8 :هک لیلد نیا هب دراد یصوصخ تیهام نیمز رگید یوس زا .(Balchin et al 2002, 81) دوش یم داجیا
 هب یرهش نیمز رازاب (3 .تسا هدروخ دنویپ هناخ و نیمز تیکلام اب زابرید زا تینما نیا و دنراد تینما هب یفرژ یناور
 دارفا و یلحم عماوج هب ار نآ هب طوبرم تامیمصت زا یخرب نیچ ریظن ،اهتلود نیرتزکرمتم یتح هک تسا هدیچیپ یدح
 تسا هتسناوت تیکلام قح نیمضت هعسوت لاح رد یاهروشک رد (9 .(33 ،0٩98 نارگید و یلرکناد) دنا هدرک راذگاو
 کی نیاربانب .تسا هدوبن رسیم رگید یداهن یاهرازبا اب نآ جیسب هک نکسم رد یراذگ هیامرس یارب دشاب یا هزیگنا
 نایم داضت ،رگید لاکشا زا رتهب هک تسا فرصت زا لکش نآ نتفای ،نیمز فرصت بولطم ماظن نییعت یارب شور
 ناوت یم قوف دراوم هب تیانع اب .(638 ،6398 یدمحا) دهد یم شهاک ار نیمز یصوصخ تیهام و یمومع تیهام
 اهالاک ریاس زا ار نآ هک تسا یدرف هب رصحنم یاه یگژیو یاراد اهرهش رد تردق لماع ناونع هب نیمز هک تفگ
 ,Kivell, 1993 ) دوش یم هتخانش اهرهش یزیر همانرب هیاپ و ساسا ناونع هب نیمز یارب یزیر همانرب و دزاس یم زیامتم

3-7). 
 رمع نوچمه یرایسب لماوع .تسین لماع اهنت اما ،دراد نیمز زا هدافتسا یاهوگلا رد یا هدمع ریثات نیمز شزرا
 راذگ ریثات نیمز شزرا رب یزیر همانرب یاه تسایس و اه یراذگ  هیامرس و ،نینکاس تورث ،یسرتسد تیلباق ،هقطنم
 یاه ناکم بولطم یداصتقا دشر و تیعمج نوچمه یلماوع اهنیا رب هوالع .(Manganelli et al, 2017) دنتسه
 ،لقن و لمح ،یتراظن و یکیزیف یاه تیودحم ،هعسوت لباق یاه نیمز ندوب سرتسد رد و اه هنیزه ،صاخ
 اهالاک رگید دننام نیمز تمیق .(Vatn, 2010) دهد یم رارق ریثات تحت تدش هب ار بالضاف و بآ تامدخ یاه هنیزه
 تمیق و تسا تباث لک هضرع هک انعم نیا هب .دوش یم صخشم رازاب رد اضاقت و هضرع تالاعفنا و لعف هلیسو هب
 لیالد هب .دشاب یم صاخ ناکم رد یربراک ،نیمز تمیق مهم لماوع زا یکی .دوش یم هدیجنس اضاقت هلیسو هب نیمز
 اضاقت و هضرع نازیم و رازاب عبات نیمز تمیق .تسا هدودحم یرهش زکارم رد صوصخ هب نیمز هضرع ،ییاضف
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 فرط زا .تسا یصاخ یاهتیدودحم عبات یعیبط عبنم کی ناونع هب نیمز هضرع نیاربانب .(Jager, 2009) دشاب یم
 .دراددوجو رازاب رد هک تسا ییاضاقت و هضرع هب هتسب نآ شزرا نازیم و اهالاک ریاس لثم تسا الاک کی نیمز رگید
 نآ تمیق شیازفا دنور و تسا یراذگ هیامرس یارب ییالاک نیرت نئمطم هک تسا نیا دراد نیمز هک یرگید یگژیو
 یتدم یارب تسا نکمم دعب ،دراد یدیدش شیازفا لاس دنچ یط نیمز یاهب الومعم .تسا یشیازفا اهروشک رثکا رد
 هک تسا ییالاک نیمز سپ .دنک یم ادیپ یدوعص ریس هرابود دعب یلو .دبای شهاک یکدنا یتح و دنام تباث شتمیق
 .دراد نآ رد یراذگ هیامرس هب لیامت یصوصخ شخب ًااتعیبط و تسا نئمطم رایسب تدمزارد رد نآ رد یراذگ هیامرس
 .تسا هدیدرگ نایب 8 هرامش رادومن رد نیمز شزرا رب رثوم لماوع نیرتمهم

 
 8398 یولع ؛3398 یلوتکریم :عبنم  یرهش نیمز تمیق رب رثوم لماوع -1 هرامش رادومن

 نیا یلو تسا هدودحم شزرا یاراد نییاپ و مک مکارت و اه یربراک نیرتهب اب یرهش نیمز یزیر همانرب و هعسوت
 دوبهب و شیازفا ثعاب هک دوب دهاوخ رادیاپ هدوزفا شزرا یاراد ،دریگ ماجنا الاب مکارت اب رگا یزیر همانرب و هعسوت
 هعسوت نیاربانب .تشاد دهاوخ رب رد ار تیاس یداصتقا شزرا تیاس درکلمع دوبهب .ددرگ یم زین تیاس درکلمع
 هدافتسا رثکادح ندرب الاب و نیمز هعسوت زا هدافتسا اب دوخ دوس ندناسر رثکادح هب لابند هب ناراد نیمز و ناگدنهد
 .(33 ،3398 ،یعاجش) دوب دنهاوخ فلتخم یاه یربراک اب نکمم
  1نیمز یداصتقا تنار -
 تنار .تسا هدش هئارا دوجوم عبانم و بتک رد نآ زا ینشور فیرعت رتمک ،یداصتقا تنار تیمها دوجو مغریلع
 Ghosh) دنوش هابتشا دنیآ یم دوجوب یتباقر یراد هیامرس دیلوت نایرج رد هک یداع یاه نایز و دوس اب دیابن یداصتقا

 تفایرد یاه تخادرپ دروم رد هک تسا توافتم "تنار" هملک زا یتنس هدافتسا اب نینچمه حالطصا نیا .(68 ,1985
 ,Crowson 1998) دوش یم لامعا نکسم ای نیمز دننام کلم ای صاخ یالاک کی زا یتقوم هدافتسا ضوع رد هدش

 ای یسایس ذوفن و تردق زا یریگ هرهب اب و یداصتقا دلوم یاهتیلاعف زا جراخ هک ییاهدمآرد ،نانادداصتقا رظنربانب ..(22
 زراب قادصم ،تسا هدش باسح یروشک ره یداصتقا ماظن یارب یتفآ ناونع هب هشیمه و دریذپ یم تروص یداصتقا
 یتنار متسیس یاهراتخاس ،یتنار رهش و یتنار تلود ،یتنار داصتقا .(Czyzewski 2016, 224) تسا یداصتقا تنار
 .(69 ،1398 یربکا یلع ) دنور یم رامش هب یتنار داصتقا یاه متسیسریز یتنار رهش و تلود ،متسیس نیا رد .دنتسه

                                                                                                                                                               
1 Land Economic Rent 
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 ناونع هب نیمز تنار .تسا هدوب یداصتقا هیرظن رد هدش تباث موهفم کی ،ننوت نف و ودراکیر نامز زا نیمز تنار
 تیعقوم هب یگتسب نیمز تنار هک تسا ینعم نیا هب نیا .دوش یم فیرعت نیمز تحاسم دحاو ره رد یداصتقا دازام
 Anderson) دنتسه هدنیآ رد نیمز تنار یلعف شزرا هدننک صخشم نامز و هقطنم کی رد نیمز شزرا .دراد هقطنم

 هدزاب هارمه هب یداصتقا نیمز تنار) نیمز رازاب لک شزرا نیب توافت ناونع هب نآ هبساحم روظنم هب و ،(1995
 .(Pardal 2006) دوش یم ناونع ینوناق یقوقح یاهرایعم هب هتسباو هدوزفا شزرا و (نیمز زا هدافتسا رد یداصتقا
 دنهاوخن دوجو اه تنار شیازفا نیا دنشاب لماک اهرازاب رگا ؛دوش یم یداصتقا یاه تنار شیازفا هب رجنم رازاب صقن 
 یعیبط یبایمک یعون اجنیا رد عقاو رد .(Rebelo 2009) دهد یم شهاک ار اه تمیق یتباقر یاهراشف اریز ،تشاد
  .تسا هدز نماد تنار هب ،دشاب یم یضارا زا یخرب تیفیک یرترب زا یشان هک ،نیمز
 دزمتسد ،تالآ نیشام كالهتسا) دیلوت میقتسم یاه هنیزه تخادرپ زا دعب هک دناد یم یدازام ار تنار زین "8سکرام"
 موهفم اب ار تنار موهفم سکرام .( Evans1999) دریگ یم قلعت هیامرس نابحاص هب (هیلوا داوم و راک یورین یاه
 یگژیو قلعت ای و تیکلام یراصحنا تیعضو ای یتاقبط طلست یعون لصاح ار تنار و هداد دنویپ یعامتجا تاقبط
 بحاص هب سپس و دبای یم رولبت یا هلدابم شزرا رد تسخن هک دناد یم یصاخ هورگ ای درف هب نیمز یروآراب یتاذ
 تنار ،یراد هیامرس داصتقا رظن زا .(388 ،3198 لدا) ددرگ یم رب یداع یاهب هراجا و هرهب ،دوس ،دزمتسد رانک رد نآ
 موهفم نتشادن زیامت تسا دقتعم یوراه .تسا فلتخم یاه لحم رد راک و هیامرس یرو هرهب یلاعفنا باتزاب یضارا
 شزرا زا یتمسق تنار یو داقتعا هب .تسا هتشاذگ ریثات زین یرهش یضارا زا هدافتسا یاه هیرظن رد هدزاب و تنار
  .(Brueckner 2017,172)دوش یم هتفرگ رظن رد کلام مهس ناونع هب هک تسا یتالدابم
 قیرط زا نیمز دننام لماع کی شزرا هک تسا یطیارش هب طوبرم تنار هک دنرواب نیارب ،متسیب نرق نانادداصتقا
 رازاب رهرد تنار نانادداصتقا زا هورگ نیا رظن زا .دبای شیازفا هوقلاب یابقر تیلاعف رب تلود تیدودحم لامعا
 نیا هک ،دشاب هتشاد دوجو یناهنپ تیدودحم تباقر و رازاب هب یسرتسد هار رد هک دیآ یم دوجو هب ینامز یداصتقا
 هکنیا ای و دهد یم یصوصخ شخب هب ار نآ داجیا هزاجا تلود هکنیا ایو دوش یم داجیا تلود طسوت ای تیدودحم
 .(Jovic 2016)دوش یمن یریگولج نآ زا تلود طسوت و دنیآ یم دوجو هب ذوفن یذ یاه هورگ طسوت
 رد صوصخب ،دراوم زا یرایسب رد هک تسا راوتسا هدیقع نیارب یتاوگاب نوچمه نانادداصتقا زا یرگید شخب دیاقع
 دراوم زا یرایسب وا رظن هب عقاو رد و دیآ یم دوجو هب دمآراک تروص هب تلود تلاخد مدع زا تنار ،نیمز رازاب
 لمع هب تعنامم تلود تلاخد زا راشف لماع اب دنهاوخ یم صاخ یاه هورگ هک تسا ییاهتلاح لماش ییوج تنار
 هدافتسا رتبوغرمان هجیتن رد و رهش زکرم زا رترود یاه نیمز رهش دشر اب دروه رظن هب .(83 ،1198 یمساق) دنروآ
 هرامش لودج .(3398 یرنشلگ)دنک یم داجیار یداصتقا تنار ،ود و کی هجرد یضارا تیبوغرم رد توافت و دوش یم
 هب نیمز زا هدافتسا هوحن دندقتعم نارکفتم زا یرایسب لاح نیا اب .دشاب  یم تنار موهفم لوحت ریس هدنهد ناشن 8
 تفایرد نودب تسا نکمم .تسا مهم یداصتقا و یراجت ظاحل هب ،تسا دودحم و تباث نآ هضرع هک ییالاک ناونع
 یارب یداصتقا تنار دوجو نیاربانب .دبای صاصتخا دراد یرتمک یبسن تیزم هک یا هدننک فرصم هب نیمز ،تنار

                                                                                                                                                               
1 Karl Marx 
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 دوس رثکادح هک یا هدننک فرصم اهنت دوش یم ثعاب اریز ،تسا یرورض بسانم یاه یربراک هب تباث عبانم صیصخت
 .(61 ،3٩98 این تآرم) دیامن هدافتسا نآ زا درب یم ار

 فلتخم نازادرپ هیرظن هاگدید زا تنار میهافم -1 هرامش لودج
 یموهفم فیرعت زادرپ هیرظن

 .دنام دهاوخ دزمتسد و دوس تخادرپ زا دعب هک دناد یم تیلاعف ره زا لصاح دمآرد زا یشخب ار تنار تیمسا مادآ

 .تسا هدش لصاح نیمز دوبمک لیلد هب یدمآرد دازام نیا هک توافت نیا اب یلو ،تسا مزال دیلوت لماع کی یریگراک هب یارب هک تسا یرادقم زا شیب هک دناد یم یدازام ار تنار ودراکیر

 ار تباقر هک یلماع ره عقاو رد .دنک یم داجیا دمآرد بسک تهج هوقلاب یناکما ،تیدودحم داجیا تردق رایتخا هدنراد ای لماع نآ هدنراد یارب دیلوت لماع هضرع تیدودحم لیلد هب عقاو رد تنار لاشرام درفلآ
 .دوش یم تنار شیادیپ ثعاب دنک لیدبت راصحنا هب

 دناد یم یصاخ هورگ ای درف هب نیمز یروآراب یتاذ یگژیو قلعت ای و تیکلام یراصحنا تیعضو ای یتاقبط طلست یعون لصاح ار تنار و هداد دنویپ یعامتجا تاقبط موهفم اب ار تنار موهفم یو سکرام
 .ددرگ یم رب یداع یاهب هراجا و هرهب ،دوس ،دزمتسد رانک رد نآ بحاص هب سپس و دبای یم رولبت یا هلدابم شزرا رد تسخن هک

 نرق نانادداصتقا
 متسیب

 ثعاب ،رازاب راکوزاس هب ندناسر  بیسآ اب و دنک یم داجیا یناهج رازاب هب دورو هاررس رب یعونصم عناوم تلود هلخادم عقاو رد .دیآ یم دوجو هب دمآراک تروص هب تلود تلاخد مدع زا تنار
 .دوش یم دارفا زا یخرب یارب تنار شیادیپ

 .Alonso 1964;Beckmann 1969; Papageorgiou and Casetti 1971; Ross 1999; Pearce1989; Barker 2004; (Evans1999; Jovic 2016:عبنم

 یارجا ای اهزایتما یاطعا قیرط زا هک تسا تنار زا یعون ،هدوب رادوخرب یرتشیب تیمها زا هچنآ نایم نیا رد
 ناونع تحت و (Reitberger 2017) هدمآ دوجو هب اه یرادرهش و یتلود یاهداهن زاس تسد ضراوع و اه تیدودحم
 رب هیکت اب یعامتجا تاقبط زا یخرب نآ رد هک ،دوش یم دای نآ زا "زاس هنیمز تنار " ای و "یرادرهش ییاقلا تنار "
 راصحنا ای قلطم تنار هبش تروص نیا رد .دنیامن تفایرد هجو تخادرپ یازا رد یمکارت دازام دنناوت یم یلام عبانم
 یتوافت تنار تروص هب ار ییاقلا تنار مکارت شورف هنوگ نیا ناریا رد .(091 ،1398 یوراه) دوش یم داجیا یتاقبط
 هدودحم بسح رب ار مکارت ،یرهش یمومع هافر یزاس هنیهب طباوض هب هجوت اب اه یرادرهش یتقو .دنک یم داجیا
 دنبای تسد تورث ای دمآرد رب ضراوع ،تایلام هب یا هنوگ هب ات دنوش یم کیرش تنار نیا رد الومعم دننک یم میسقت
 .(939 ،٩398 ینیسح و یدورنامک)
 ییایفارغج ورملق
 09 و هجرد 09 و یرواخ لوط هقیقد 99 و هجرد 80 ات هقیقد ٩8 و هجرد 80 رد ییایفارغج رظنزا نارهت رهش نالک
 .(8 لکش) تسا هتفرگرارق یلامش ضرع هقیقد 11 و هجرد 09 ات هقیقد

 زا شیب هتشذگ یاه ههد رد نارهت هب هدش هدوزفا صلاخ تیعمج ،نارهترهش رد هتفرگ ماجنا یاه یرامشرس هیاپ رب
 زا نارهت تیعمج .تسا هتشاد یا هدرتسگ یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یاهدمایپ ،نیا هک تسا رفن نویلیم جنپ

 رد ؛تسا هدوب نارهت رهش زا رتشیب ،فارطا یاهرهش رد دشر نیا و تسا هدش ربارب جنپ دودح 0198 ات 0998 یاه لاس
 تنوکس نآ یلصا تلع هک (3هرامش لودج) هتشاد شهاک اجیردت ریخا یاه ههد یط نارهت رهش تیعمج دشر ،لک
 .تسا هدوب نآ نوماریپ رد نارهت هب هتسباو تیعمج زا یشخب

 نارهت رهش تیعمج لوحت ریس -2 هرامش لودج
 دشر خرن تیعمج یرامشرس لاس

0998 8٬ 600 ٬ 193 0/0 

0198 3٬ 38٩ ٬ 69٩ 0/8 

0098 1٬ 690 ٬ 933 3/3 

0098 0٬ 106 ٬ ٩63 8/9 

6٩98 0٬ ٩31 ٬ 193 6/1٩ 

0٩98 0٬ 10٩ ٬ 011 8/9 

0198 ٩٬ 88٩ ٬ 693 8/٩ 

0398 1٬ ٩9٩ ٬ 680 - 

 0398 -0998 ،ناریا رامآ زکرم :عبنم
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 ناریا روشک رد نارهت رهش نالک تیعقوم -1 هرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 لیلحت و هیزجت
 قیقحت شور
 یارب .دشاب  یم «یدربراک» عون زا فده ساسا رب و یلیلحت -یفیصوت عون زا تیهام و شور ظاحل زا ،شهوژپ نیا

 و لیلحتو هیزجت یارب .تسا هدش  هدافتسا ینادیم هدهاشم و یاهناخباتک تاعلاطم زا زایندروم تاعالطا یروآعمج
 نیا رد .دشاب یم نارهت رهش هعلاطمدروم هدودحم .تسا هدش  هدافتسا AHP -SWOT یبیکرت لدم زا اه یژتارتسا هئارا
 یور رب هدمآ لمع هب یاه یسررب اب .تفرگ رارق یبایزرا دروم یدبلاک و یداصتقا ،یتیریدم یلصا هفلؤم هس شهوژپ
 رارق ییاسانش دروم اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن زا یتسرهف ،هقطنم رد رثؤم یجراخ و یلخاد طیحم
 هب همانشسرپ بلاق رد لماوع زا مادکره هب یهد نزو ،(رفن09) رما ناسانشراک یهاوخرظن هلیسو هب سپس و تفرگ
 نیودت رد هیاپ و انبم هک یجراخ و یلخاد کیژتارتسا لماوع میظنت اب و .تفرگ تروص ییود هب ود هسیاقم تروص
 یدنب تیولوا ،نییعت فدهاب AHP طیحم رد لماوع یبتارم هلسلس راتخاس میظنت و هیهت هب تبسن ،دشاب یم یژتارتسا
 یدنب تیولوا و یدنب هبتر یاتسار رد و AHP کینکت یتابساحم دنیآرف رد .دش مادقا اه یژتارتسا نیرتهب ذاختا و
 .تسا هدش هدافتسا ,Microsoft Excel Expert Choice یاهرازفا مرن زا swot لدم رد هدش نییبت یاهدربهار
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 قیقحت جیاتن
 دروم تنار زا یشان مکارت رب یجراخ راذگریثأت لماوع و یلخاد لماوع یسررب و ییاسانش روظنم هب (swot) لیلحت
 زا سپ .دش هیهت هعلاطم دروم هدودحم یارب یلخاد و لماوع طاقن زا یتسرهف اتسار نیا رد .دریگیم رارق هدافتسا

-یدنمناوت هب طوبرم یاه یژتارتسا ،هجیتنرد .دیدرگ لماوع نیا زا کی ره یهد نزو هب مادقا ،روکذم لماوع ییاسانش
 بلاق رد نیمز تنار زا یشان یاه مکارت لرتنک رد یرهش یزیر همانرب شقن نیودت تهج هقطنم یاه لیسناتپ و اه
 نارهت رد یشورف مکارت و تنار شهاک ققحت تهج رد رادیاپ هعسوت رب مکاح روکذم یاه لماوع یبایزرا لودج
 اهرایعم دروم رد Expert Choice رازفا مرن زا هدافتسا اب ییاهن زایتما عومجم ،دعب هلحرم رد دش نییعت و جارختسا
 .دش هبساحم

 Expert Choice رازفا مرن رد یداصتقا لماوع هعومجم یجوز هسیاقم -2 هرامش لودج

Ec
on
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ic

 (L
:.3
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)

 

O
 (L

:.2
43

)
 

 O1(L:.172) نکسم و نیمز رب دیدج یاه تایلام عضو اب مکارت و تنار لرتنک
 O2(L:.317) .تیعمج بسانم عیزوت و عبانم هنیهب صیصخت لیلد هب نارهت یرهش قطانم رد مکارت یزاس لداعتم
 O3(L:.197) زیخلصاح یاه نیمز یدوبان و رهش نوماریپ هب ناراد هیامرس موجه
 O4(L:.167) .اه یرادرهش رد زبس و رادیاپ یاهدمآرد زا یدنم هرهب لیسناتپ زا هدافتسا
 O5(L:.148)  تنار شهاک تهج رد تعاضب یب راشقا یارب تمیق نازرا نکسم نیمأت رد یتایلام تیفاعم لامعا

S 
(L

:.2
43

)
 

 S1(L:.298) اه نآ مکارت شیازفا و یزاس هبترمدنلب اب هعماج یاه هسیکون و ناراد هیامرس ،یلحم یاهداهن یراوخ تنار زا یریگولج
 S2(L:.281) یداصتقا شرگن اب اه یربراک رییغت شهاک قیرط زا تنار شهاک
 S3(L:.245) ریخا یاه لاس رد هدش مامت نکسم یارب تمیق نازرا یکناب تالیهست نیمأت
 S4(L:.176) مکارت شورف یاج هب رادیاپ یاهدمارد زا یریگ هرهب هب اه یرادرهش درکیور شیازفا

T 
(L

:.1
72

)
 

 T1(L:.120)  دراد بولطم یداصتقا دشر هک یصاخ یاه ناکم رد یصوصخ شخب و دنمتورث راشقا طسوت نیمز رازاب رد یراذگ هیامرس شیازفا
 T2(L:.153) دزاس یم مهارف یزاس هبترمدنلب و مکارت شیازفا یارب ار هنیمز هک یرهش تیعمج مکارت ندوب الاب
 T3(L:.141) مکارت شورف تنار زا لصاح دوس زا هدافتسا لیلد هب تیعمجرپ و یراجت قطانم رد یراذگ هیامرس هب ناراذگ هیامرس نوزفازور تبغر
 T4(L:.147) .دمارد بسک یارب دازام مکارت شورف یارب اه نآ رارمتسا و رادیاپ یدمآرد عبانم ینیزگیاج رد اه یرادرهش ییاناوت مدع
 T5(L:.142) نازاب سروب و نالالد طسوت نیمز تمیق نوزفازور شیازفا
 T6(L:.144) یراذگ هیامرس یاه تصرف نادقف ای و یداصتقا عیرس دشر لیلد هب یلام یاهرازاب رد یگنیدقن دازام هطساو هب نیمز یزاب سروب شیازفا
 T7(L:.153) رگادوس و صاخ دارفا راصحنا رد یضارا رتشیب تیکلام زکرمت

W
 (L

:.3
43

)
 

 W1(L:.149) مکارت شورف و تنار زا لصاح دوس ندروآ تسد هب یارب یضارا نالالد و ناراذگ هیامرس تبغر
 W2(L: 136) .یمیلقا و یتامدخ یاه تیبولطم و نیمز هضرع رد تیدودحم لیلد هب ،بونج هب تبسن یلامش قطانم رد یرگادوس شیازفا
 W3(L:.166) نارهت رهش نوماریپ زیخلصاح یضارا رد نارگادوس یزادنا تسد
 W4(L: 179) دزاس یم مهارف ار مکارت شورف اه نآ تبغر و رارمتسا هک یلام ییافکدوخ هب اه نآ رابجا و اه یرادرهش یزاساهر
 دوس ندروآ تسد هب یارب نیمز ناگدنهد هعسوت طسوت رهش نوماریپ رد یلصاو یطابترا یاه نایرش لوط رد دیدج یاه نیمز هعسوت
 W5(L: 120) رتشیب

 W6(L: 122) نیمز هنالداع عیزوت و دمآراک رازاب دوبن لیلد هب نیمز رازاب یاه یراجنهان شیازفا
 W7(L: 127) راد هیامرس یاه هورگ رایتخا رد تنار زا لصاح تورث و هیامرس تشابنا شیازفا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاهداهن یراوخ تنار زا یریگولج هب ناوت یم یداصتقا داعبا رد شجنسدروم یاه هفلؤم نیب رد توق طاقن نیرت مهم
 :اه تصرف طاقن نیرت مهم زا ،اه نآ مکارت شیازفا و یزاس هبترمدنلب اب هعماج یاه هسیکون و ناراد هیامرس ،یلحم
 طاقن نیرت مهم زا ،تیعمج بسانم عیزوت و عبانم هنیهب صیصخت لیلد هب نارهت یرهش قطانم رد مکارت یزاس لداعتم
 تیاهنرد و دزاسیم مهارف یزاس هبترمدنلب و مکارت شیازفا یارب ار هنیمز هک یرهش تیعمج مکارت ندوب الاب :اهدیدهت
 شورف اه نآ تبغر و رارمتسا هک یلام ییافکدوخ هب اه نآ رابجا و اه یرادرهش یزاساهر :اه فعض طاقن نیرت مهم زا
 .درک هراشا دزاس یم مهارف ار مکارت
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 Expert Choice رازفا مرن رد یتیریدم لماوع هعومجم یجوز هسیاقم -3 لودج

O1 (L:.318) تایلام ذخا تهج دیدج یاهزاسو تخاس هب نیلوئسم و اهداهن هجوت 

O
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05

)
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46
)

 

O2 (L:.301) مکارت شورف یاج هب نیمز و یلاخ نکاسم رب تایلام ذخا هب نیلوئسم درکیور رییغت 

O3 (L:.190) ناراوخ تناراب دروخرب یارب یلوتم یاهداهن و اه نامجرت یگنهامه  

O4 (L:.192) یداصتقا شرگن و یتنار درکیور اب یاهزاسو تخاس و یشورف مکارت لرتنک هنیمزرد یصوصخ یاه ناگرا درکلمع رب یندم یاهداهن و اه نامزاس تکراشم زا هدافتسا 

S1 (L:.214) یداصتقا شرگن و دیداب اه یربراک رییغت هب اهداهن و نالوئسم یدج هجوت 

S 
(L

:.3
73

)
 

S2 (L:.215) یزاب سروب و یراوخ تنار لرتنک یارب تسدارف نیناوق ارجا و بیوصت و تامادقا 

S3 (L:.167) یتنار یاهاضف یریگ لکش هنیمز شهاک یارب اه نامزاس و اهداهن هجوت 

S4 (L:.153) هریغ و تایلام ،مکارت ،یضارا یربراک طباوض دننام ینوناق یاهرازبا زا هدافتسا اب نآ لرتنک و یضارا نازاب سروب و ناراوخ تناراب اهداهن یدج دروخرب 

S5 (L:.251) مکارت دازام شورف عطق و شهاک تهج رد تلود تلاخد شیازفا 

T1 (L:.193) نارهت رهش نالک فلتخم قطانم رد ناراوخ نیمز و نازاب سروب اب یلوتم یاهداهن نیب بسانم تیریدم دوبن 

T 
(L

:.1
46

)
 

T2 (L:.163) مکارت شیازفا و یتنار یاهدوس شهاک رب هبلغ یارب یرهش هعسوت یاه حرط رد نییاپ هب الاب زا و یروتسد طباور و ذوفن یذ یاه نامزاس تردق  

T3 (L:.223) یراوخ تنار و یزاب سروب یریگ لکش نودب رهش لخاد یاه نیمز زا هدافتسا تهج بسانم تیریدم و یزیر همانرب یارب اهداهن و ناریدم یدمآراکان 

T4 (L:.189) نارهت رهش نالک هناگ 33 قطانم رد یضارا نازاب سروب اب دروخرب یارب ینوناق یاهرازبا و تیریدم نادقف 

T5 (L:.233) نیمز تنار اب هلباقم رد یرهش تیریدم متسیس ندوب یتنس 

W1 (L:.233) یضارا تاعالطا ندرک هچراپکی تهج نیمز کناب دوجو مدع 

W
 (L

:.2
77

)
 

W2 (L:.224) مکارت شورف و نیمز تنار تیریدم رب هدننک تراظن یاه نامزاس رد یشخب نیب یقفا یگنهامه مدع 

W3 (L:.183) رتشیب دوس ندروآ تسد هب یارب اه نامزاس و اهداهن یتیریدم فعض لیلد هب نکسم رد یراذگ هیامرس یارب یصوصخ شخب رتشیب تبغر 

W4 (L:.158) نارهت رهش نالک قطانم لک رد نآ تیریدم مدع و یراوخ تنار هب ریخا یاه لاس رد نیلوئسم و اهداهن یهجوت یب 

W5 (L:.201) اهرهش لخاد رد تلود یوس زا یضارا یراذگاو مدع 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تهج دیدج یاهزاسو تخاس هب نیلوئسم و اهداهن هجوت :یتیریدم داعبا رد شجنسدروم یاه هفلؤم نیب رد توق طاقن نیرت مهم
 طاقن نیرت مهم زا ،مکارت دازام شورف عطق و شهاک تهج رد تلود تلاخد شیازفا :اه تصرف طاقن نیرت مهم زا ،تایلام ذخا
 کناب دوجو مدع :اه فعض طاقن نیرت مهم زا تیاهنرد و نیمز تناراب هلباقم رد یرهش تیریدم متسیس ندوب یتنس :اهدیدهت
 .دنا هتفرگرارق لوا یاه هاگیاج رد الاب لودج رد هک دشاب یم یضارا تاعالطا ندرک هچراپکی تهج نیمز

 Expert Choice رازفا مرن رد یکیزیف لماوع هعومجم یجوز هسیاقم -4 لودج

O1 (L:.241) نارهت رهش فلتخم قطانم نیب رد مکارت شورف شهاک 
O
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O2 (L:.196) تنار شهاک و نایضاقتم هب هدش هتخاس یاه نامتخاس عقوم هب لیوحت 

O3 (L:.242) رتشیب دمآرد بسک یارب بونج هب تبسن نارهت رهش لامش رد مکارترپ یاه نامتخاس یراذگراب 

O4 (L:.174) یرهش ییور هدنکارپ زا یریگولج و هدشاهر یاه نیمز زا هدافتسا رثکادح 

O5 (L:.072) روآدوس و مکارترپ یاهزاسو تخاس و یربراک رییغت شهاک تهج تسدارف یاه حرط هیهت 

O6 (L:.076) دمآرد مک راشقا یارب رهم نکسم هب 0198 لاس رد تلود یوس زا نیمز یراذگاو 

S1 (L:.353) یشورف مکارت رب اه یرادرهش تراظن اب نارهت رهش فلتخم قطانم نیب ییاضف و یدبلاک فاکش شهاک 

S 
(L

:.3
47

)
 

S2 (L:.178) نارهت رهش هناگ 33 قطانم رتشیب رد یمومع تالیهست و مزال یاه تخاسریز هئارا و اه نامتخاس مجح ندوب بسانم 

S3 (L:.198) یرهش هعسوت یاه حرط رد بسانم مکارت اب یاه نامتخاس یبای ناکم یارب یزاسرهش تاررقم و طباوض دوجو 

S4 (L:.172) رهش لخاد یضارا یاهاضف زا هدافتسا  

S5 (L:.099) یداصتقا تنار لرتنک شرگن اب اه نآ رییغت مدع و یضارا زا هدافتسا هوحن رب تراظن روظنم هب رهش عماج هشقن هیهت رد نیلوئسم و اهداهن یگنهامه 

T1 (L:.282) رتشیب دمآرد بسک یارب ینامتخاس دازام مکارت شورف 

T 
(L

:.1
80

)
 

T2 (L:.097) نیمز تنار و ینامتخاس مکارت شیازفا اب یدبلاک راتخاس رد رییغت 

T3 (L:.129) مکارترپ یاه هدودحم رد زاسو تخاس یاه هناورپ هیور یب شیازفا 

T4 (L:.113) بونج هب تبسن رهش لامش قطانم رد ینامتخاس هناورپ ژارتم و دادعت شیازفا 

T5 (L:.110) یراجت -ینوکسم دننام روآدوس یاه یربراک هب یضارا یربراک رییغت هب ناکلام و ناگدنزاس لیامت 

T6 (L:.138) ضرع مک رباعم رد دازام مکارت شورف شیازفا  

T7 (L:.131) مزال یاه تخاسریز ندوب ایهم اب قطانم ریاس هب تبسن رهش یزکرم شخب رد تنار شیازفا و مکارت ندوب الاب  

W1 (L:.187) نکسم زا لصاح یاهدوس رطاخ هب ینارمع یاهراک و ینامتخاس ناراذگ هیامرس میظع یاه هاگراک شیازفا 

W
 (L

:.2
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)
 

W2 (L:.154) دهد یم شیازفا ار رباربان نکسم دیلوت و تنار زورب هنیمز نارهت رهش فلتخم قطانم رد یضارا هدوزفا شزرا رد توافت.  

W3 (L:.192) رهش هندب رد هبترمدنلب یاه نامتخاس بسانمان یبای ناکم 

W4 (L:.142) اهزاسو تخاس یارب نیمز ندوب دودحم 

W5 (L:.137) نارهت رهش قطانم رد یداصتقا شزرا دید زا یاه نیمز لک زا عماج هشقن دوجو مدع 

W6 (L:.090) ینامتخاس مکارت لیلد هب یرهش یامیس و یدبلاک یاهاضف رد شاشتغا شیازفا 

W7 (L:.097) نآ لماوع ریاس و یرهش یتخانشابیز هب هجوت هنودب اهرهش یدبلاک یگدرشف شیازفا 



 314 ...تیریدم رد یدربهار یزیر همانرب رب یلیلحت

 رهش لامش رد مکارترپ یاه نامتخاس یراذگراب :یدبلاک داعبا رد شجنسدروم یاه هفلؤم نیب رد توق طاقن نیرت مهم
 نیب ییاضف و یدبلاک فاکش شهاک :اه تصرف طاقن نیرت مهم زا ،رتشیب دمآرد بسک یارب بونج هب تبسن نارهت
 دازام مکارت شورف :اهدیدهت طاقن نیرت مهم زا ،یشورف مکارت رب اه یرادرهش تراظن اب نارهت رهش فلتخم قطانم
 هبترمدنلب یاه نامتخاس بسانمان یبای ناکم :اه فعض طاقن نیرت مهم زا تیاهنرد و رتشیب دمآرد بسک یارب ینامتخاس
 رب اه نآ زا کی ره تیحجرا و تیمها نازیم رگنایب و دنا هدش عقاو لوا یاه هاگیاج رد هک درک هراشا رهش هندب رد
  .دشاب یم تنار زا یشان ینامتخاس مکارت شهاک
 رد یداصتقا و یتیریدم ،یدبلاک لماوع زا مادکره هک دهد یم ناشن سیوچ ترپسکا رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای

 رد 01906 زایتما بسک اب یتیریدم لماوع (3) هرامش رادومن ساسا رب هک یروط هب .دنراد رارق یتوافتم یاه هاگیاج
 اب زین یداصتقا لماوع .دشاب یم دوخ لماوع ریاس هب تبسن نا تیحجرا نازیم ناشن و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج
 موس هاگیاج رد 08906 زایتما بسک اب یدبلاک لماوع تیاهنرد و تسا هدش عقاو مود هاگیاج رد 19906 زایتما بسک
  .دراد رارق

 
 سیوچ ترپسکا زا هدافتسا اب یتیریدم و یداصتقا ،یدبلاک هناگ هس لماوع تیعضو -2 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رد لماوع هیلک ییاهن نازوا نییعت و یجوز تاسیاقم ،هلحرم نیا هب طوبرم تابساحم هیلک زا یلک شرگن کی رد
 اهرایعم زا کی ره یراذگریثأت نازیم ناوت یم نینچمه .دومن هئارا ار لیذ لودج ناوت یم قیقحت راتخاس حوطس راهچ
 دومن هبساحم (Expert Choice رازفا مرن هلیسو هب)یلک هاگن کی رد هناگراهچ یاه یژتارتسا رد ار اهرایعم ریز و
 (0 هرامش لودج)

 Expert Choice رازفا مرن رد لماوع هعومجم یجوز هسیاقم -5 هرامش لودج
Level 1 Level 2 Level 3 SO ST WO WT Grand Total 
Economic (L:.338) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O (L:.243) O1 (L:.172) 0.003 0.004 0.004 0.004 0.015 

 
O2 (L:.317) 0.008 0.005 0.005 0.004 0.022 

 
O3 (L:.197) 0.004 0.005 0.004 0.004 0.017 

 
O4 (L:.167) 0.004 0.003 0.004 0.004 0.015 

 
O5 (L:.148) 0.004 0.003 0.003 0.003 0.013 

O (L:.243) Total 
 

0.023 0.02 0.02 0.019 0.082 
S (L:.243) S1 (L:.298) 0.007 0.006 0.006 0.007 0.026 

 
S2 (L:.281) 0.006 0.007 0.005 0.005 0.023 

 
S3 (L:.245) 0.005 0.005 0.005 0.006 0.021 

 
S4 (L:.176) 0.004 0.004 0.004 0.003 0.015 

S (L:.243) Total 
 

0.022 0.022 0.02 0.021 0.085 
T (L:.172) T1 (L:.120) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T2 (L:.153) 0.002 0.002 0.003 0.002 0.009 

 
T3 (L:.141) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T4 (L:.147) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T5 (L:.142) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T6 (L:.144) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T7 (L:.153) 0.002 0.002 0.003 0.002 0.009 
T (L:.172) Total 0.014 0.014 0.016 0.014 0.058 

W (L:.343) W1 (L:.149) 0.005 0.004 0.005 0.005 0.019 

 
W2 (L:.136) 0.003 0.005 0.004 0.003 0.015 

 
W3 (L:.166) 0.006 0.005 0.004 0.005 0.02 
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W4 (L:.179) 0.005 0.006 0.005 0.004 0.02 

 
W5 (L:.120) 0.002 0.004 0.003 0.003 0.012 

 
W6 (L:.122) 0.003 0.004 0.004 0.004 0.015 

 
W7 (L:.127) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.016 
W (L:.343) Total 0.028 0.032 0.029 0.028 0.117 

Economic (L:.338) Total 
 

0.087 0.088 0.085 0.082 0.342 

Management (L:.346) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O (L:.205) O1 (L:.318) 0.007 0.005 0.005 0.004 0.021 

 
O2 (L:.301) 0.004 0.004 0.005 0.006 0.019 

 
O3 (L:.190) 0.002 0.003 0.003 0.004 0.012 

 
O4 (L:.192) 0.003 0.004 0.003 0.004 0.014 
O (L:.205) Total 0.016 0.016 0.016 0.018 0.066 

S (L:.373) S1 (L:.214) 0.007 0.008 0.006 0.007 0.028 

 
S2 (L:.215) 0.007 0.008 0.007 0.008 0.03 

 
S3 (L:.167) 0.005 0.006 0.005 0.005 0.021 

 
S4 (L:.153) 0.006 0.004 0.004 0.005 0.019 

 
S5 (L:.251) 0.009 0.009 0.009 0.008 0.035 
S (L:.373) Total 0.034 0.035 0.031 0.033 0.133 

T (L:.146) T1 (L:.193) 0.002 0.002 0.003 0.002 0.009 

 
T2 (L:.163) 0.002 0.001 0.002 0.002 0.007 

 
T3 (L:.223) 0.003 0.002 0.002 0.002 0.009 

 
T4 (L:.189) 0.002 0.002 0.002 0.003 0.009 

 
T5 (L:.233) 0.003 0.003 0.003 0.002 0.011 
T (L:.146) Total 0.012 0.01 0.012 0.011 0.045 

W (L:.277) W1 (L:.233) 0.004 0.006 0.006 0.004 0.02 

 
W2 (L:.224) 0.006 0.006 0.005 0.005 0.022 

 
W3 (L:.183) 0.005 0.004 0.005 0.004 0.018 

 
W4 (L:.158) 0.004 0.003 0.002 0.004 0.013 

 
W5 (L:.201) 0.006 0.003 0.005 0.003 0.017 
W (L:.277) Total 0.025 0.022 0.023 0.02 0.09 

Management (L:.346) Total 
 

0.087 0.083 0.082 0.082 0.334 

Physical (L:.316) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O (L:.237) O1 (L:.241) 0.004 0.005 0.004 0.004 0.017 

 
O2 (L:.196) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.016 

 
O3 (L:.242) 0.005 0.005 0.004 0.005 0.019 

 
O4 (L:.174) 0.002 0.002 0.003 0.004 0.011 

 
O5 (L:.072) 0.001 0.001 0.002 0.001 0.005 

 
O6 (L:.076) 0.001 0.002 0.001 0.001 0.005 
O (L:.237) Total 0.017 0.019 0.018 0.019 0.073 

S (L:.347) S1 (L:.353) 0.01 0.01 0.011 0.011 0.042 

 
S2 (L:.178) 0.006 0.005 0.006 0.005 0.022 

 
S3 (L:.198) 0.005 0.006 0.005 0.005 0.021 

 
S4 (L:.172) 0.005 0.005 0.004 0.004 0.018 

 
S5 (L:.099) 0.003 0.003 0.002 0.003 0.011 
S (L:.347) Total 0.029 0.029 0.028 0.028 0.114 

T (L:.180) T1 (L:.282) 0.004 0.004 0.005 0.005 0.018 

 
T2 (L:.097) 0.002 0.002 0.001 0.002 0.007 

 
T3 (L:.129) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
T4 (L:.113) 0.002 0.002 0.001 0.002 0.007 

 
T5 (L:.110) 0.002 0.002 0.001 0.001 0.006 

 
T6 (L:.138) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.007 

 
T7 (L:.131) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 
T (L:.180) Total 0.015 0.016 0.014 0.016 0.061 

W (L:.237) W1 (L:.187) 0.004 0.003 0.002 0.002 0.011 

 
W2 (L:.154) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.012 

 
W3 (L:.192) 0.004 0.004 0.003 0.003 0.014 

 
W4 (L:.142) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.012 

 
W5 (L:.137) 0.003 0.003 0.002 0.003 0.011 

 
W6 (L:.090) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 

 
W7 (L:.097) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 
W (L:.237) Total 0.021 0.02 0.017 0.018 0.076 
Physical (L:.316) Total 0.082 0.084 0.077 0.081 0.324 

Grand Total 
  

0.256 0.255 0.244 0.245 1 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 طاقن نیب رد هک تسا بلطم نیا هدننک سکعنم قوف لودج رد هتفرگ تروص تابساحم ساسا رب اه هتفای نیرت مهم
 اه فعض طاقن نیب رد تیاهنرد و T2, T7 اهدیدهت طاقن نیب رد ،S1 اه توق طاقن نیب رد ،O2 یداصتقا یاه تصرف

W4 زین یتیریدم یاه تصرف طاقن نیب رد .دنا هتشاد هناگراهچ یاهدربهار رب ار یراذگریثأت نیرتشیب O1 نیب رد و 
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 هناگراهچ یاهدربهار رب ار یراذگریثأت نیرتشیب W1 اه فعض طاقن نیب رد و T5 اهدیدهت نیب رد ،S5 اه توق طاقن
 و ،W3 اه فعض طاقن نیب رد ،S1 اه توق طاقن نیب رد ،O3 یاهتصرف ،یدبلاک دعب زا تیاهنرد.دنا هتشاد مزال
 .دنا هتشاد ار مزال هناگراهچ یاهدربهار رب ار یراذگریثأت نیرتشیب T1 اهدیدهت

 زین اهدربهار یجوز تاسیاقم ،اتسار نیمه رد .تسا هدش هئارا 0 هرامش لودج رد قوف بلاطم زا ییاهن لودج
 .تسا هدش هداد ناشن 0 لودج رد نآ یلک جیاتن و دیدرگ هبساحم

 هناگراهچ یاهدربهار ذاختا رد راذگریثأت یاهرایعم نزو هسیاقم و هبساحم -3 هرامش لودج

 Economic اهدربهار
(L:.338) 

Management 
(L:.346) 

Physical 
(L:.316) 

Grand 
Total 

SO 0.087 0.087 0.082 0.255 
ST 0.088 0.083 0.084 0.256 

WO 0.085 0.082 0.077 0.243 
WT 0.082 0.082 0.081 0.245 

Grand Total 0.342 0.334 0.324 1 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهزایتما بسک اب بیترت هب (یکیزیف و یتیریدم ،یداصتقا)قوف یاه لماوع نیب رد هک دهد یم ناشن قوف لودج
 ،٩1606 زایتما اب یداصتقا لماوع ،اتسار نیمه رد .دنراد رارق موس ات لوا یاه هاگیاج رد 08906 و 01906 ،19906
 بسک اب یتیریدم لماوع .دنا هدوب راذگریثأت WT و SO، ST، WO یاه یدربهار رب بیترت هب 31606 و 01606 ،11606
 .دنراذگریثأت قوف لماوع ساسا رب بیترت هب هناگراهچ یاهدربهار رب 31606 و 31606 ،91606 ،٩1606 یاهزایتما
 بیترت هب هناگراهچ یاهدربهار زا مادکره رب 81606 و ٩٩606 ،11606 ،31606 یاهزایتما اب زین یکیزیف هفلؤم تیاهنرد
 ریثأت نیرتشیب 00306 ییاهن زایتما اب ST دربهار هک تفایرد ناوت یم قوف لماوع عومجم اب تیاهنرد .دنا هدوب راذگریثأت
 لرتنک رد یرهش نازیر همانرب بلاغ دربهار و .تسا هتشاد مکارت شورف و تنار شهاک یارب نازیرهمانرب شقن رب
 یاهدیدهت رب ناوت یم توق طاقن زا هدافتسا اب هک دهد یم ناشن دربهار نیا .دشاب یم نیمز تنار زا یشان یاه مکارت
 تهج یرهش نازیرهمانرب یور شیپ یاهدیدهت رب هبلغ یارب توق یاه لیسناتپ زا هدافتسا نیرتهب و درک هبلغ دوجوم
 و ریگ میمصت یاهداهن و یاه ناگرا لک یدج دنمزاین رما نیا .درک مکارت شورف و نیمز تنار زا یشان مکارت لرتنک
 تیریدم و رادیاپ هعسوت همدقم ناوتب ات دشابیم ،دریگ یم تروص اه نامزاس و نیلوئسم طسوت هک یاهراذگ تسایس
 .دروآ مهارف نارهت رهش رد یشورف مکارت و تنار لرتنک تهج دمآراک
 .دشاب یم تابساحم یجورخ و ییاهن جیاتن ندوب هنایارگ عقاو نازیم لیلحت و یسررب و هعلاطم رد یدعب ماگ
 شهوژپ یاهرایعم ریز و اهرایعم تیمها نازیم نییعت یارب دنمماظن شور کی ناوتیم ار تیساسح لیلحتو هیزجت
 تنار زا یشان یاه مکارت لرتنک رد یرهش نازیر همانرب رترب یاهدربهار ای دربهار نییعت و ییاهن یبایزرا رب هک .تسناد
 اهرایعم نزو تارییغت رثا یسررب روظنم هب ،تیساسح یاه لیلحت هعومجم اتسار نیا رد .دراذگیم ریثأت نیمز

 رهش هناگ33 قطانم رد نیمز تنار زا یشان یاه مکارت لرتنک رد هحورطم یاهدربهار تسا یدنب هبتر رب (تیحجرا)
 .(9 رادومن)دیدرگ هئارا نارهت
 تسا نآ رگنایب ،Expert Choice رازفا مرن طیحم رد جیاتن رب اه نآ ریثأت و یلصا رایعم راهچ ینزو تارییغت رثا یسررب
 یاه مکارت لرتنک رد تیساسح نیرتمک یاراد WT دربهار و ،تیساسح نیرتشیب یاراد ST هب طوبرم یاهدربهار هک
 .دشاب یم نارهت رهش رد نیمز تنار زا یشان
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 هناگراهچ یاهرایعم یدعبود تیساسح لیلحت -3 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 رد .دوش یم بوسحم یرهش یزیر همانرب یلصا رتسب نآ زا هدافتسا یگنوگچ و یرهش یاهیربراک و یضارا عوضوم
 هیزجت ،رازاب لیلحت و هیزجت دننام ،اههبنج و فلتخم لماوع لماش یرهش نیمز رازاب رد یداصتقا تنار ،اتسار نیمه
 تخاس راتخاس ،یتلود و یرادا تابوصم ،نیمز تیکلام ،نیمز یربراک تیریدم ،یرهش یزیر همانرب ،یلام لیلحت و
 نوچ ،تسا مهم رایسب روشک ره یارب یرهش نیمز رازاب ،هجیتن رد .دشاب  یم ...و تایلام ،نآ رب تراظن و كالما زاسو
 رد ددعتم و یوق ریثات هکلب ،دشابیم راک و یگدنز یارب مزال یاهتخاسریز و زاس و تخاس یاهراتخاس نیمضت اهنت هن
 .تشاد دهاوخ اهروشک داصتقا لک هعسوت
 ره تیحجرا نازیم نییعت و اهنآ یجوز هسیاقم نینچمه و اهرایعم ریز و اهرایعم زا کیره هب طوبرم نازوا هبساحم یارب
 ،فده زا لکشتم شهوژپ یبتارم هلسلس راتخاس داجیا هب مادقا ؛ SWOT-AHP یبیکرت لدم رد اهرایعم ریز زا کی
 ،توق طاقن لماش (SWOT)لدم یلصا رایعم راهچ یجوز هسیاقم یارب .دیدرگ اهدربهار و اهرایعم ریز ،اهرایعم

 Expertرازفا مرن رد ازجم تروصب ؛اهرایعمریز هعومجم ؛دربهار نیرتهب نییعت یاتسار رد اهدیدهت و اهتصرف ،فعض

Choice نازوا ،(ییاهن شزرا) هژیو رادقم شور قیرط زا کی ره یبسن نزو ؛اهنآ یجوز تاسیاقم زا سپ و دش دراو 
 ،اه توق بلاق رد یکیزیف ییاهن یاهیژتارتسا یجوز تاسیاقم زا هدافتسا اب ،اتسار نیمه رد .دش نییعت رایعم ره ییاهن

 زایتما بسک اب اه توق یجراخ و یلخاد لماوع نیب رد یروط هب تسا هدش هداد ناشن اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض
 نینچمه .تسا هدش عقاو رخا هاگیاج رد 61806 زایتما بسک اب اهدیدهت و تسا هدش عقاو تسخن هاگیاج رد ٩1906
 رد 91906 زایتما بسک اب اه فعض یجراخو یلخاد لماوع نیب رد بلاغ یداصتقا یاه یژتارتسا یجوز تاسیاقم

 رد توق طاقن یتیریدم یاهیژتارتسا نیب رد .دنا هدش عقاو رخا هاگیاج رد 3٩806 زایتما اب اهدیدهت و تسخن هاگیاج
 هک دهد یم ناشن قوف یاهیژتارتسا زا لصاح جیاتن نینچمه .دنا هدش عقاو رخا هاگیاج رد اهدیدهت و لوا هاگیاج
 و مود هاگیاج رد 19906 زاتیما بسک اب زین یداصتقا لماوع ،تسخن هاگیاج رد 01906 زایتما بسک اب یتیریدم لماوع
 دروم هدودحم رد بلاغ دربهار تیاهن رد .دراد رارق موس هاگیاج رد 08906 زایتما بسک اب یدبلاک لماوع تیاهن رد
 .دشاب  یم اهدربهار ریاس هب تبسن یرتشیب تیساسح رگنایب هک دشاب  یم ST عون زا هعلاطم
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 شهاک و روحم ناسنا یاهرهش درکیور اب رادیاپ هعسوت همدقم هب یبایتسد و دوجوم تیعضو زا نورب یارب ریز رد
 و یداصتقا ،یدبلاک داعبا بلاق رد یاهدربهار ،اهرازبا زا بسانم هدافتسا و نامتخاس یزاس مکارتم و یتنار یاهاضف
 .ددرگ یم هراشا دوجوم تیعضو دوبهب یارب یتیریدم
  یدبلاک یاهدربهار -1

So: اه نامتخاس مکارت شورف شهاک قیرط زا قطانم نیب ییاضف و یتاقبط فاکش شهاک :لوا دربهار 
 ندوب بسانم هارمه هب نارادیرخ هب اه نامتخاس عقوم هب لیوحت و اهزاسو تخاس ندوب بسانم :مود دربهار
 نارهت قطانم لک رد یمومع تامدخ و اه تخاسریز
  ییاضف شاشتغا زا یریگولج تهج صاخ قطانم رد مکارترپ یاه نامتخاس بسانم یبای ناکم :موس دربهار

St: و طباوض لامعا قیرط زا نارگادوس راتفر لرتنک و اه نامتخاس مکارت زا راشرس دوس و دمارد شهاک :لوا دربهار 
 .یرهش عماج یاه حرط رد یزاسرهش تاررقم
 ریاس و اه نامتخاس مکارت زا یشان یدبلاک ییاضف راتخاس تارییغت شهاک رب نیلوئسم و اهداهن یگنهامه :مود دربهار
 یصوصخ یاه شخب و ناگدنزاس هنارگادوس یاهراتفر
 ناگدنزاس لرتنک و رهش لخاد یضارا یاهاضف زا ددجم هدافتسا یارب مزال یاه تخاسریز ندوب بسانم :موس دربهار
  اهاضف نیا رد اه نامتخاس مکارت شیازفارب ناکلام و

Wt: و تراظن شیازفا رطاخ هب نارهت قطانم لک رد رتشیب یهدوس اب یضارا هدوزفا شزرا و تنار شهاک :لوا دربهار 
 .اه نامتخاس مکارت تیریدم
 تنار و یضارا تیدودحم لیلد هب یلامش یقطانم رد ینامتخاس هناورپ ژارتم و دادعت لرتنک و شهاک :مود دربهار
 رتالاب نیمز

Wo: بسانم یبای ناکم و رهش لخاد یاه نیمز زا ددجم هدافتسا یارب تسدارف و عماج یاه حرط دوجو :لوا دربهار 
 .مکارترپ یاه نامتخاس
 قطانم رثکا رد یضارا هدوزفا شزرا رب اه نامزاس تراظن لیلد هب رتالاب مکارت اب یاه نامتخاس شهاک :مود دربهار
 نارهت
 یتیریدم یاهدربهار -2

So: رتالاب تناراب یضارا رب طبر یذ یاه نامزاس و اهداهن فرط زا تایلام شیازفا :لوا دربهار 
 و اه نامزاس یدج تراظن و دروخرب لیلد هب مکارترپ یاه نامتخاس زا یشان یتنار یاهاضف شهاک :مود دربهار
  یتلود یاهداهن
 مکارترپ یاهزاسو تخاس نیفلختم اب داهن مدرم یاه نامزاس زا هدافتسا :موس دربهار

St: نارهت قطانم لک رد یضارا نازاب سروب و نیفلختم اب ینوناق یاهرازبا اب داهن و تلود تلاخد :لوا دربهار 
 بسانمان یاه ناکم رد یاه نامتخاس مکارت شهاک یارب ینوناق یاهرازبا و تراظن متسیس ندوب زورب :مود دربهار
  یرهش
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 دایز یاه مکارت و تنار لرتنک یارب یتلود یاه نامزاس و اهداهن فرط زا یتلود یضارا نداد صاصتخا :موس دربهار
Wo: یلاخ نکاسم رب تایلام شیازفا یارب یتلود یاه ناگرا فلتخم یاه شخب نیب الاب یگنهامه دوجو :لوا دربهار. 

 و یرگادوس هنیمز هک یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس اب اه نآ دروخرب و یلوتم یاه هاگتسد یگنهامه :مود دربهار
 .دننک یم مهارف ار مکارترپ یاه نامتخاس یزاس و تخاس و تنار
 شهاک یارب یمدرم یاهداهن تکراشم و تراظن اب یصوصخ یاه شخب هب یتلود یضارا ندرک راذگاو :موس دربهار
 هنارگادوس یاهراتفر و تنار هنوگره

WT: نارگادوس راتفر شهاک یارب دمارد مک راشقا یارب نکسم نیمأت رد تلود تلاخد :لوا دربهار 
 یداصتقا یاهدربهار -3

So: دیدج و زور هب یاه تایلام عضو اب نیمز تنار زا یشان ینامتخاس یاه مکارت شهاک :لوا دربهار 
 صیصخت و اه یربراک رییغت شهاک لیلد هب یرهش فلتخم قطانم رد اه نامتخاس مکارت یزاس لداعتم :مود دربهار
 .عبانم هنیهب
 .رتالاب تنار اب قطانم رد زاسو تخاس لرتنک یارب یکناب تالیهست هئارا لرتنک :موس دربهار
 یاه نامتخاس شورف یاج هب زبس و رادیاپ یاهدمآرد هب یتلود اهداهن و اه یرادرهش شرگن رییغت :مراهچ دربهار
  مکارترپ

St: و نودم یاه همانرب دوجواب نکسم و نیمز شخب رد یصوصخ یاه شخب یراذگ هیامرس شهاک :لوا دربهار 
  یلوصا
 زاجمریغ ینامتخاس یاه مکارت لرتنک و اه یربراک رییغت رب اه یرادرهش تراظن شیازفا :مود دربهار

Wo: زا یریگولج و تیعمج بسانم عیزوت لیلد هب نارهت رهش فلتخم قطانم رد یرگادوس شهاک :لوا دربهار 
 .نارگادوس یاهراتفر لرتنک تهج صاخ ِمقطانم رد تیعمج مکارت
 تسد هب یارب زاسو تخاس هنوگره رب اه یرادرهش رمتسم تراظن و اهرهش نوماریپ یاه نیمز لرتنک :مود دربهار
 .یصوصخ یاه شخب طسوت رتشیب دوس ندروآ
 .صاخ قطانم رد یصوصخ یاه شخب طسوت تمیق نازرا نکسم نیمأت یارب یتایلام تیفاعم لامعا :موس دربهار

Wt: دیدج یاهزاسو تخاس عون ره رد اه تایلام لامعا اب ناراد هیامرس تسد رد هیامرس شهاک :لوا دربهار 
 یلام یاهرازاب رد یگنیدقن دازام شهاک لیلد هب هنارگادوس یاهراتفر و رازاب یاه یراجنهان دوبهب :مود دربهار
 یریگولج یارب مکارترپ یاه نامتخاس و یطابترا یاه نایرش لوط رد دیدج یاهنیمز هعسوت رب تراظن :موس دربهار
 .طاقن نیا رد تیعمج زکرمت زا
 عبانم
 .یزاسرهش هتشر یرتکد هلاسر .یرهش نیمز یاهتسایس رب دیکات اب؛ ناریا ینایم یاهرهش یئور هدنکارپ للع نییبت .6398 .رداق ،یدمحا

 .نارهت هاگشناد .ابیز یاهرنه سیدرپ یزاسرهش هدکشناد

 .هرطق رشن :نارهت .اناد سییر زربیرف همجرت .هقطنم و رهش یسایس داصتقا .3198 .ویتم ،لدا
 .63 هرامش .مود لاس .رهش یعامتجا و ینف همانلصف .نآ تمیق و نیمز .6198 .رایهم ،یریشدرا
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 .63-18 ص .٩٩ ،٩ .اه یرادرهش .یرهش رادیاپ هعسوت و نیمز یربراک یزیر همانرب .0198 .هاوخ هدنهانپ یسوم و نیسح ،داژن یمتاح

 .نکسم و نیمز تاراشتنا :نارهت .یرثوک هلادبع همجرت .یرهش نیمز یاه تسایس .0٩98 .نارگید و یلرکناد
 تاعلاطم زکرم :نارهت .یرهش هعسوت و نیمز شیامه تالاقم هعومجم .یرهش بسانم هعسوت و نیمز یاه تسایس .3٩98 .نیسح ،یمیحر

 .ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و

 .زاریش هاگشناد تاراشتنا :زاریش .یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب ناگژاو گنهرف .8198 .کنارف ،ینیدلا فیس
 .نارهت یرادرهش 9 هقطنم کنو هدودحم :یدروم هنومن یرهش هعسوت رد تالغتسم و كالما ،یرهش نیمز شقن .3398 .الیل ،یعاجش

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم ورنه هدکشناد ،یزاسرهش هتشر یرتکد هلاسر

 و هعماج راتخاس و تیلماع رب یتنار تلود تاریثأت یرظن یزاس موهفم و لیلحت .0398 .نیسح ،ینوناق ،نیسح دمحم ،ناگداز فیرش
  .8 هرامش .3 هرود .یرهش داصتقا .ناریا یرهش داصتقا

 شورف رب دیکات اب ناهفصا یرادرهش هجدوب رد اهدمآرد بیکرت رد تنار یریگ لکش زا لیلحت .6398 .شیاشخب ماهلا و دیجم ،یتماص
 .00-٩1 ص.موس هرامش .مهدزاود لاس .یداصتقا یاه شهوژپ همانلصف .مکارت

 .تختیاپ رد زاس و تخاس رانیمس نیلوا تالاقم هعومجم .یرهش هعسوت رد ینامتخاس مکارت هاگیاج و شقن .8198 .یدهم دمحم ،یزیزع
 .نارهت هاگشناد

 هیرشن .نارهت رهشنالک رد نکسم تمیق هیور یب شیازفا یلصا لماوع لیلحت .8398 .یردیح یقت و یرایاقآ ملسم ،یلع دیس ،یولع
 .833-338 ص .31 هرامش .08 لاس .یزیر همانرب و ایفارغج یشهوزپ یملع

 یناریا رهش .(درکرهش :یدروم هعلاطم ) یناریا رهش یتنار یوگلا یسانشراتخاس یاهداینب :ناریا رصاعم رهش .1398 .لیعامسا ،یربکا یلع
 .39-33 ص .38هرامش .یمالسا

 و ملع هدکشهوژپ یشهوژپ حرط .یرهش هعسوت یاه حرطرد نیمز یداصتقا تنار عیزوت تاررقم و طباوض یسررب .1198 .جریا ،یمساق
 .یهاگشناد داهج یعامتجا تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ :نارهت .هعسوت

 یاه شهوژپ .جدننس رهش رد ینامتخاس تافلخت عوقو و نکسم و نیمز تنار .٩398 .هتشرف ،ینیسح ،یسوم ،یروجک یدورنامک
 .٩99 -٩89ص .ناتسبات .3 هرامش ،60هرود ،یناسنا یایفارغج

 یتشهب دیهش هاگشناد .یسایس داصتقا هورگ .دشرا یسانشراک همانایاپ .ناریا یداصتقا دشر رب ییوج تنار تارثا یسررب .3398 .ن.یرنشلگ
 .نارهت

 دمارد مک راشقا یبایتسد تهج رد ییاهراکهار ،یرهش نیمز تیریدم یاهتسایس .0398 .،نارمع روپ دمحم دمحم و نیزرف ،یتاپ یدومحم
 .مود پاچ .یدیهش تاراشتنا :نارهت .یرهش نیمز هب

 ص .لوا هامش .لوا لاس .یرهش تیریدم همانلصف .یرهش هعسوت یاه حرط رد هناکلام هرهب یداصتقا تنار .3٩98 .هروصنم ،این تآرم
61-11 
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