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 اب هلزلز ربارب رد یمسرریغ یاه هاگتنوکس یروآ بات یاه صخاش لیلحت
 (نارهت دازحرف هلحم :یدروم هنومن) یعامتجا درکیور

 نایردیح ادیش
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،(سدقرهش) تاقیقحت و مولع دحاو ،یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک

 1یمیحر دومحم

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش یملع تیه وضع

 یهلا حتف ایرث
 ناریا ،نارهت ،یکشزپ مولع هاگشناد ،ایالب رد تمالس یارتکد یوجشناد

 یروفغ ناوریس
 ناریا ،جدننس ،ناتسدرک هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک

37/20/396 :هلاقم شریذپ خیرات 26/50/6396 :هلاقم تفایرد خیرات 6 

 هدیکچ
  یژ تی ضو هب ار اهنآ عیرس تشگزاب ،نارحب عوقو تروی رد هک دنگسه یهیارش هب یبای تسد یارب شالت رد عماوج هزورما
 . دوتش ی تم  یتیاا  دتیکأت  یریذتژ  یسآ یاج هب یروآبات هب ریاا یاه لاس رد ور نیا زا .دزاس مهارف (یداع ای هی وا) نارحب زا
  زا یمتسرریغ ی اته ها گگنوکتس ر   د عوتضوم نتیا دوتش  یتم یداتیز ی ام و یناج تافلت و تاراسا ثعاب اهرهش یریذژ یسآ  یازفا
  یرهتش  سانم یاه تااس ریز دوبن و اه هاگگنوکس نیا یریگلکش و تااس یاهیگهیو هب هجوت اب تسا رادروارب یرگشیب تیمها

  باتت ی اته صااش لیلحت ه اقم نیا  ده ..دنگسه رادروارب یرگشیب یریذژ  یسآ تدش و هجرد زا اه تف اب عون نیا اذ  ،دوا رد
  .ددرتگیم یسررب یدروم هنومن ناونع هب دازحرف هلحم و دشاب یم یعامگجا درکیور اب ه ز ز ربارب رد یمسرریغ یاه هاگگنوکس یروآ
-یم یشیامیژ و یاهناخباگک و یدانسا اه هداد یروآدرگ رازبا و دشاب یم یدربراک عون زا و یلیلحت-یفییوت شور هگفر راک هب شور
    جیاتگن زا هدافگتسا اتب یعامگجا یاهصااش و .دش عیزوت هدودحم نینکاس نایم همانشسرژ 284 داد ت نارکوک لومرف هب هجوت اب .دشاب
 قیقحت یاههگفای .دیدرگ نیی ت AHP یبتارم هلسلس لیلحت زا هدافگسا اب اهنآ ییاهن نزو و دیدرگ جارخگسا یف د کینکت و تا  اهم
      یبتسانم تی تضو دازتحرف هدودتحم رد یداتهن -یگیریدم و یهیحم-یدب اک ،یعامگجا ،یداصگقا دا با رد یروآ بات دهدیم ناشن
  نیرگتشیب یاراد w1=0.4472   ییاتهن نزو اتب  ناد و یهاگآ صااش ،یروآ بات یعامگجا یاه صااش تیمها ظاح  زاو دنرادن
 .دنراد ار نارهت دازحرف هلحم یروآ بات رد ریثأت نیرگمک یاراد w5=0.0292 ییاهن نزو اب یعامگجا یگگسباو صااش و ریثأت

 
 دازحرف ،یعامتجا یاه صخاش ،یمسرریغ هاگتنوکس ،یروآبات ،هلزلز :یدیلک ناگژاو

                                                 
 adish6161@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) یمیحر دومحم -6
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 همدقم
    زدین ینیدشنرهش نادمز     مده و دیدسر خیرادت لود  رد دودخ مقر نیرتالاب هب ناهج تیعمج ،مکی و تسیب نرق زاغآ اب
 ره و تفر رتارف رفن درایلیم بش زرم زا ناهج تیعمج ،نرق نیا رد .درک زاغآ ار دوخ نارود نیرت هوانا و نیرت مکارتم
     ق ادنم رد نادهج تدیعمج زا ددصرد 25  دوددح 6007  لادس رد هک یلاح رد ؛دش زکرمتم یرهش طاقن رد رتشیب هچ
  ندیا هب هلئسم نیا .(Irandoost,2000,13) .دیسر دصرد 00 زا بیب هب مقر نیا 2007 لاس رد ،درکیم یگدنز یرهش
 :León and March‚ 2014 ) ددش  ددنهاوخ  لددب یلامتحا یایالب زا یرایسب یلصا ناکم هب یرهش ق انم هک تسا انعم

  هرادشا  ردیز  دراودم هب ناوتیم ددرگیم یرهش یحاون رد ایالب رطخ لامتحا بیازفا هب رجنم هک یلماوع هلمج زا .(251
 ی اده ها گتنوکدس  عیردس ی هعسوت ،رقف ،اه ییاراد و لاوما زکرمت ،هدشن یزیر همانرب یرهش ی هعسوت ،تیعمج دشر :درک
  ناددقف و   یرهدش فیعدض تیریدم و اه تخاسریز درکلمع نیمضت یارب ییاناوت مدع ،متسیسوکا بیاسرف ،یمسرریغ
 رد  رهدش  یریذدپ  ،یدسآ  بهادک   تروردض نیاربادنب .(León andMarch‚2014:251‚UNISDR‚2010:2 ) ترادظن
  دودش ی دم  بودسحم رهش یحار  و یرهش یزیر همانرب یلصا فادها زا یکی ناونع هب ،هلزلز هژیوب یعیا  ثداوحربارب
(Ghanbari et al,2013,1). ترودص  هدب دارفا و عماوج هک تسا عوضوم نیا رگنایب ریخا نایلاس رد هداتفا  افتا یایالب  
  تادفلت و   تارادسخ ثدعاب اهرهش یریذپ ،یسآ بیازفا .دناهتفای بیازفا زین اه سیر و هدش رتریذپ،یسآ یاهدنیازف
   هدب هدجوت اب تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد عوضوم نیا دوش یم یدایز یلام و یناج
        .دنتدسه رادرودخرب یرتدشیب یریذدپ ،یدسآ تددش و هدجرد زا  اده هاگتنوکس نیا یریگلکش و تخاس یاهیگژیو
     لوداق لدباق یاهدرادناتدسازا یدیارجا ی اده ها  گتدسد ترادظن دوان و بیادیپ تعرس لیلد هب یمسرریغ یاه هاگتنوکس
  هدب ارقف هانپرس زاین هب ییوگخساپ رد هکدنتسه یتنوکس بولطم و هتفای لکش ماظن دقاف ًااتدمع و هدوب هرهب یب یتسیز
  یعادمتجا و  یددالاک  طیدحم  یریذدپ   فادطعنا حطدس  ندردب  الادب و  یریذدپ ،یدسآ نازیم لیلقت نیاربانب .دنیآ یم دوجو
  لقاددح هب زین و حناوس زورب زا یشان یاهشنت ربارب رد ریذپ،یسآ طاقن ناونع هب یمسرریغ یاه هاگتنوکس هژیوباهرهش
 ربارب رد اهرهش نتخاس روآبات ،یلک رو  هب و دارفا یگدنز حطس یشخبدواهب و اقترا نینچمه ،یناوتزاب نامز ندناسر
- بادت ،نیا رب نوزفا .دریگ رارق هجوت دروم اهرهش یزیر همانرب رد تسیاب یم هک تسا یلماوع نیرتمهم هلمج زا ،هحناس
 اهدرکلمع لماش هک یتاذ تیفیک ،لوا .تسا هدش یفرعم یلصا تیفیک ود یاراد ،هدراو یاهنارحب ربارب رد اهرهش یروآ
  مادگنه رد  یریذدپ فادطعنا و  ناردحب  نادمز رد  یریذدپ قدیاطت ،مود  و ؛دودش یدم نارحب زا ریغ نامز و یداع طیارش رد
  ادی و  یعادمتجا  یاده متدسیس و  اده تخادسریز  ددننام اهرهش یدالاک یاهمتسیس رد دناوتیم هک ،هحناس هب ییوگخساپ
  یزدیر  هدمانرب رد یلصا تیفیک ود نیا یریگراکب ،نیاربانب .دریگ رارق هدافتسا دروم اهنامزاس و تاسسؤم دننام یداصتقا
 رد یروآبات موهفم .(Cutter et al., 2008,1-5) ددرگ حناوس ربارب رد اهنآ یروآبات بیازفا لماوع زا دناوتیم اهرهش
  رد یفیدصوت  حالطدصا   دی  ناودنع  هدب ( دودش ی دم دای یروآ بات ردپ ناونع هب یو زا هک) 6گنیلاه طسوت 1973 لاس
 هتفرگ رارق هدافتسا دروم یا هدرتسگرو  هب دعب هب نامز نآ زا و (Kärrholm et al‚2014:121) دیدرگ یفرعم یژولوکا
 and arch‚2014:251 ) تدسا  هتدشاذگ ری ثأدت یژولوکا و یسانشناور ،ایالب تیریدم دننام یفلتخم یملع یاه هنیمز رب و

                                                 
1-Holling 
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(León دردک  حردطم  تار ادخم و  ادیالب  هزودح رد ار یروآ  بادت  مودهفم  هدک  دودب  یدردف نی تدسخن (1981)6 نمرمیادت  
(Mayunga‚ 2007: 3). رود  هب 0607-2005 یاهلاس هرود یارب 7وگویه یراک بوچراهچ شریذپ زا سپ موهفم نیا  
  لدلم   نامزادس ینادهج  سناردفنک  نیمودس  رد نیدنچمه .(Usamah et al‚ 2014:179 ) تدسا هدش هتفرگراک هب یعیسو
 و  تالادیا هلیسو هب راک موادت هک هدش نیودت یرصانع هیاپ رب (0907-0607) ایالب رطخ بهاک یارب یادنس بوچراچ
  یاردجا  ینیبزادب و  یبادیزرا  لدیمکت     ددنور هدمادا ردب و هدودمن نیمضت ار وگویه مادقا بوچراچ تحت ناعفن یذ ریاس
  بیازدفا  دهادش زور  هدب زور  اذدل .تشاد دیکات ایالب ربارب رد عماوج و للم یروآ بات داجیا ناونع اب وگویه بوچراچ
  ادیالب و  ناردحب تیرید دم رد دیدج یدرکیور ناونع هب یروآ بات موهفم اب طااترا رد یملع یاهراک و تاعلاطم دادعت
 .میتسه
  یدنیمزریز و  یدعیا   یادهتورث و عبانم زا نآ یدنمهرهب ،جوم هکنآ مغریلع ناریا روشک ییایفارغج تیعقوم یفر  زا 
  یدعیا   یاده  هددیدپ نیردتینیببیپ لباقریغ لاح نیع رد و نیرتبرخم زا یکی ضرعم رد نآ نتفرگ رارق ،اس ،هدش
 رد هتسویپ عوقوب یاه هزرل نیمز لااند هب ،2008 لاس ات 1980 لاسزا للم نامزاس شرازگ قا  رب .تسه زین هلزلز ینعی
 300 و  درادیلیم 10  ردب  غلادب  اده هلزلز نیا یداصتقا نایز و هداد تسد زا ار دوخ ناج نایناریا زا رفن 73276 دادعت ،ناریا

 .(UN/ISDR,2005) تسا هدش دروآرب رالد نویلیم
  ناواردف یلام و یناج یاه تراسخ ثعاب نآ رد یعیا  یایالب هک تسا ایند حطس رد زیخالب یاهروشک زا یکی ناریا 
  یحاودن ی     هددننک صخدشم ددنبرمک یور ردب) هلزلز عوقو ی هنهپ رد ناریا ،0027 ی همان نییآ ساسا رب .تسا هدیدرگ
    ًاادایرقت هدک هدودب اهنآ نیرتزراب تراسخ ظاحل زا هلزلز نارحب ،یعیا  یایالب نیا نایم رد ،تسا هتفرگ رارق (زیخ هلزلز
  مدهم زکارم ی هدنریگربرد ،روشک تختیاپ ناونع هب نارهت رهش نالک .میا هدوب روشک فلتخم طاقن رد نآ دهاش هلاس ره
  مددع ،رهش نیا تعسو ،(رفن نویلیم 66 یالاب) نآ یالاب تیعمج نارهت یاه یگژیو رگید زا .تسا یصوصخ و یتلود
  ،الادب رایسب مکارت رو  نیمه و هدوسرف یاه تفاب ،،سانم یرهش یایفارغج و یسدنهم رب ینتام یرهش راتخاس دوجو
  و اده  هزادس ، یفارت جوا یاه نامز رد صوصخ هب زور لو  رد ییوردوخ دایز رایسب مکارت ،،سانمان و یمیدق رباعم
    ردگید فرد  زا .ددشاب  یدم نارحب نامز رد یدادما ی هدش ینیب بیپ زکارم دقاف و هلزلز لباقم رد مواقمان یاه نامتخاس
    ردطخ ،تددمدنلب ینادمز ی هرود  ی رد اه نآ تیلاعف مدع نینچ مه و نارهت رهش لخاد رد فلتخم یاه لسگ دوجو
     و طدسوتم یاهرهدش رد ناردیا رد هتدسویپ عوقو هب یاه هلزلز هدمع نونکات .دهد یم بیازفا ار رهش نیا رد هلزلز زورب
   ندیا هدب جتنم دراوم نیا یمامت .تسا هدوب یطیارش نینچ هب طوبرم هدش یروآ عمج یاه هبرجت و هداتفا  افتا  چوک
 ی اده هاگتنوکس و دمآراکان یاه تفاب هژیوب اهرهش نتخاس روآ بات عقاو رد و ندوب روآ بات هلئسم هک ددرگ یم هلئسم
     فدده ظادحل هدب بهوژدپ ن دیا ،نآ تیمها و الاب ی هدش حرطم ،لاطم ساسا رب اذل .دراد ییازسب تیمها یمسرریغ
  و یهادگآ  نودچ ییاه صخاش قیر  زا یرهش یزیر همانرب ریثأت یسررب هب یفیصوت - یلیلحت یشور اب و هدوب یدربراک
 یروآ  بادت  بیازدفا رب هریغ و یعامتجا یگتسباو ،رطخ زا یلحم کرد ،یعامتجا هیامرس ،ناکم هب یگتسب لد ،بناد
 شور زا  هدافتدسا  ادب  اددتبا  بهوژدپ  ندیا رد  .دزادردپیم رهش ریذپ،یسآ یاه تفاب ناونع هب یمسرریغ یاه هاگتنوکس

                                                 
1- Timmerman 
2- Hyogo Framework for Action 
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  .دنددش  ییادسانش یعامتجا یروآبات یاهصخاش و یروآعمج ،یروآبات یهنیمز رد زاین دروم تاعال ا ،یاهناخباتک
  ،یرهدش  یزدیر همانرب نیصصختم زا یجنسرظن و ینادیم یاهشور ،یتنرتنیا عبانم ،یا هناخباتک تاعلاطم قیر  زا سپس
   هلدسلس لدیلحت شور هدافتسا اب یعامتجا یروآبات یاهصخاش تیمها و نزو نییعت یارب نالوئسم و یرهش ناریدم
  هدلاطم دروم هدودحم رد یروآبات یاهصخاش :نوچ یتالاوس هب خساپ لااند هب و تسا هدش هدافتسا (AHP) یاتارم
 .دشاب یم  دنمادک یعامتجا یروآ بات یاقترا رب رثؤم لماوع  دنراد یتیعضو هچ
 یروآ بات داعبا و فیراعت  
  هدب شزیخ ای بهج تروص هب هک دراد (Resalire) نیتال یهژاو رد هشیر (Resilience) یروآبات یهژاو :یروآبات
  عمادج  یدفیرعترد (6UNISDR ) ردطخ  بهادک یللملا نیب یژتارتسا .(Gunderson‚2010:19) ددرگیم همجرت ،قع
  ردطخ ضرعم رد عامتجا ای هعماج ،متسیس  ی ییاناوت :دنکیم یفرعم هنوگ نیا ار یعیا  تار اخم ربارب رد یروآبات
  قدیر  زا  هدلمج زا  ؛عدقوم  هدب و  ددمآ راک یزر  هب (رطخ) هر اخم  ی تارثا زا دواهب و قیاطت ،بذج ،تمواقم یارب
 اب یتحار هب هک تسا یموهفم یروآ بات تقیقح رد .دوخ یساسا و یرورض یاهدرکراک و اهراتخاس میمرت و تظافح
 یرهش یروآبات (Godsghalk 5007,)(Izadkhah,2009,1) دنکیم ادیپ طااترا نارحب تیریدم یاهزاف و لحارم مامت
 یاهرهش تقیقح رد ؛دور یم راک هب الب  ی زا دواهب یارب رهش  ی ییاناوت یریگ هزادنا یارب هک دنادیم یحالالطصا ار
 و  ددنا  هددش  یدحار   یدنف  ادی  یدعیا   تاردطخ تاریثات زا دواهب و نتشاذگ رس تشپ ،ینیب بیپ یارب بیپ زا روآ بات
  یروآ بادت .دنتسه ینارحب و راشف طیارش تحت درکلمع و اقب هب رداق یرهش نینچ رد یعامتجا و یکیزیف یاه متسیس
 یکیزیف و یعامتجا طیحم اب لماعت رد یریگدای رد هناهاگآ تکرش و اههبرجت زا یریگدای یارب دارفا تیفرظ یعامتجا
  ندیا ،سانت اذل ،دنتسه یعامتجا و یکیزیف یازجا نیا یارب یرتسب یضارا یربراک یاهوگلا هکاجنآ زا .دراد رظن رد ار
  هدجیتن رد و ازجا نیا یروآ بات ظفح رد یمهم بقن اه نآ یحار  رد یعیا  تار اخم هب هجوت و تار اخم اب اهوگلا
 .تشاد دهاوخ رهش لک یروآ بات

 یروآبات یاهفیرعت (1) لودج
 فیرعت مان

Holing, 1973 دراد ار یلاق تمواقم زونه هک یلاح رد ،تارییغت بذج یارب ییاناوت زا یرایعم. 

Pimm, 1984 یناماسبان زا دعب هیلوا تلاح هب متسیس  ی تشگ زاب 

Adger, 2000 
 دوجو هب ...و یسایس ،یعامتجا تارییغت هجیتن رد هک تسا ییاه ،یرخت و یجراخ یاهراشف اب  ااطنا یارب عماوج و اههورگ تردق
 .دیآ یم

Carpenter et al., 
2001 

     یاردب متدسیس ییادناوت نازدیم-7 ؛دودش جراخ لداعت تلاح زا هکنآ نودب دنک بذج تسا رداق متسیس هک ینایز و ،یرخت نازیم-6
   ادب یراکزادس تیوقت و یریگدای تیفرظ بیازفا و داجیا رد متسیس ییاناوت نازیم-9 فلتخم طیارش رد دوخ دیدجت و یهد نامزاس
 طیارش

UN/ ISDR, 2002 دروآ تسد هب راتخاس داجیا رد ار یشریذپ لباق حطس دناوتب هک یاهنوگرییغت ربارب رد رتشیب تمواقم یارب هعماج تیفرظ. 

Manyena, 2006 
 یاهرطخ بهاک یارب یجیاتن یاراد فیرعت نیا .تسناد هعماج ای عامتجا ،متسیس یتاذ تیفرظ ناوت یم ار حناوس ربارب رد یروآبات
 .تساه هبرجت هعسوت و حناوس

Bruneau et al., 
2003 

 کوش زا سپ عیرس یبای زاب و (درکلمع یناهگان بهاک) دادخر تروص رد کوش لرتنک ،کوش  ی لامتحا بهاک رد متسیس ییاناوت
 (امرن درکلمع یزاسزاب)

Davis, 2006 

    ردبارب رد یگداتدسیا لدمحت و اهنآ یاه هاگتنوکس و اه نامتخاس ،یداصتقا و یسایس ،یعامتجا ،یکیزیف یاه متسیس ،عماوج ییاناوت
    نآ ادب و دریذدپب ار یدنآ     یاهددیدهت ،هدردک تدشگرب ،دقع هب یعیرس رو  هب دناوتب هک اهراشف و اهبنت زا هدمآدوجو هب یاهرطخ
 .دننک ییورایور
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 (Rafieian et al,2011) 
 حناوس یروآبات صخاش داجیا یارب هدش هدافتسا یاهصخاش و داعبا (2) لودج

 اهصخاش فیرعت داعبا

 یعامتجا

       ادب  اداطنا ،نداد نادشن تداثم بندکاو رد ،یعادمتجا تیفرظ توافت زا
-یم تسد هب حناوس زا نتفای یبایزاب و هناراگزاس راتفر ظفح و تارییغت
 .دیآ

 زا یلحم کرد ،هعماج یاه شزرا ،یعامتجا یاه هکاش ،یعامتجا هیامرس شرگن ،بناد ،یهاگآ
  ،هژدیو یاهزاین ،نابز ،یسرتسد ،نس ،یگدنز تیفیک ،هافر و یتمالس ،یاهرواشم تامدخ ،رطخ
 یگنهرف یاهرایعم ظفح هب لیامت ،ناکم هب یگتسالد

تقا
 یداص

  بهادک هب رداق ار اه نآ هک یرو  هب عماوج و دارفا یراگزاس و بنکاو
 .دزاس حناوس زا یشان هوقلاب یاهتراسخ

    و یلغدش طیاردش هدب تشگرب ییاناوت و اهتراسخ ناراج ییاناوت و تیفرظ ،اهتراسخ نازیم
 یداصتقا یاه تیلاعف هرابود یایحا ،همیب ،زادنا سپ ،یلام تامدخ هب یسرتسد ،،سانم یدمآرد
 .هحناس زا دعب

 یداهن

   حناودس هدبرجت و  یزدیر  هدمانرب ،رطخ لیلقت اب طاترم یاهیگژیو یواح
   داردفا لاغتدشا ،رطخ بهاک یارب عماوج تیفرظ هلیسو هب و تسا یلاق
 دریگیم ریثأت رطخ لیلقت رد یلحم

     یادهداهن داددعتریظن ادهداهن یدکیزیف  یاده  یدگژیو ،اهداهن درکلمع و طباور ،تخاسریز ،رتسب
      هودحن ،تارردقم و نیناودق ،،دل واد و هددی  د شزودمآ یادهورین تاعال ا هب یسرتسد ،یلحم
 .یراهر ،تیفرظ ،ینامزاس راتخاس لثم حناوس هب بنکاو ای تیریدم

 یطیحم-یدبلاک

 ،ه   هادگهانپ ددننام هحنادس زا دعب یبایزاب تیفرظ و هعماج بنکاو یبایزرا
   یگتدسباو و ادههداج ،هلول طوطخ لثم یتخاسریز و ینوکسم یاهدحاو
 رگید یاهتخاسریز هب اه نآ

   تمددق و تدیفیک ،نکسم عون ،هاگهانپ تیفر  ،نیمز یربراک ،لقن و لمح هکاش ،هلول طوطخ
      ،یدسرتسد ،هددش هتخادس طیدحم مکاردت ،زاس و زاب یاهاضف ،اهنامتخاس عافترا و تیکلام ،انب
 .ییایفارغج یاه یگژیو

(Rafieian et al,2011) 

 یمسرریغ یاه هاگتنوکس یروآ بات یاقترا
  نکادس نادنورهش تمالس هک تسا ملاس و نمیا ،مارآ یطیحم هب رهش لیدات یارب شالت یرهش نازیرهمانرب فیاظو زا
 سپ هکار هچ نآ ،دنهد یم ماجنا ایالب عوقو زا بیپ نادنورهش و یرهش ناریدم ،نازیرهمانرب هچ نآ .دنک ظفح ار نآ رد
    هدب نیدمز یربرادک  یزدیر همانرب دننامه یعامتجا یزیر همانرب نایم نیا رد .دنک یم نییعت ،داد دهاوخ  ر ایالب عوقو زا
    تاردثا هدک اردچ .دراد یرهش عماوج یروآبات بیازفا رد مهم یشقن یرهش نیلوئسم تسد رد دنمتردق یرازبا ناونع
    ینادج تادفلت و یدردکلمع تالالتخا ،یدالاک یاه،یسآ لماش هلزلز دننام یعیا  ثداوح رثا رب هدش ثداح راانایز
  مدردم رد مزال ی اده ی گدادمآ  دادجیا ی  هدنیمز  ندودمن مهارف و اه ،یسآ ،تارطخ بهاک تهج ات تسا مزال و دشاب یم
- ،یدسآ  هدچرگ  هدنالداع و حیحص یزیر همانرب تقیقحرد .دومن مادقا و یزیرهمانرب ایالب هنوگ نیا اب ییورایور تهج
- تدفاب .(Berke and smith‚ 2006: 10)  ددهد یم بهاک یلو ،دنک یمن فر رب لماک رو  هب ار ایالب ربارب رد ام یریذپ
  یاده  ،یدسآ ضردعم رد یرهش یاهتفاب ریاس زا رتشیب یمسرریغ و یاهیشاح یاه هاگتنوکس و یرهش رادهلاسم یاه
 دراد       یگتدسب هدعماج تیعدضو دوداهب هدب یریذدپ ،یسآ بهاک هک هدش مولعم هزورما .دنراد رارق ایالب رطخ زا یشان
(Bahreini et al.1996). نادیب (6296 ) هدلزلز  زا یدشان تارطخ ندناسر لقادح هب رد رهش مرف بقن هلاقم رد ،یاح  
    عودن هدس هدب می ناودت ی دم  میدنک یسررب مدرم یگدنز تیفیک هجوت اب ار یزیر همانرب عاونا میهاوخب رگا عقاو رد درادیم
     اهرهدش رد .میدنک هرادشا یدادصتقا  یزدیر همانرب و یعامتجا یزیر همانرب ،یکیزیف یزیر همانرب لماش هدمع یزیر همانرب
    هدب ددیاب یدکیزیف  یزدیر   هدمانرب نیاربادنب . ددنا هدش هتفاب مه رد ینشور تروص هب یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا دنور
   زا یدکی .ددسرب بولطم جیاتن هب یرهش هعماج یایاوز همه رد ات دریگ ماجنا یداصتقا -یعامتجا یزیر همانرب تازاوم
    ،یرهدش راد هلادسم و یرهدش ی اده  تدفاب و رهش ندومن روآبات عقاو رد و هلزلز تاعیاض بهاک رد لماوع نیرتمهم
  و دراد ینوگادنوگ ی اده  هدانج هلزلز اب دروخرب یارب یگدامآ .دشابیم هلزلز هدیدپ اب دروخرب یارب یلاق یگدامآ دوجو
      نیردتمک هدلزلز عودقو مادگنه هدب هک درک یزیر همانرب یا هنوگ هب ار اهرهش ،یزیر همانرب تادیهمت زا هدافتسا اب ناوتیم
  ددنناوت   یدم یدطیحم تاردطخ هب تاسن نازیر همانرب هک ییاه هاگدید رد یاهدمع یاهتوافت .دوش دراو اهنآ هب ،یسآ
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      ردیز تدسایس هدس هدب ار اده  نآ تدید و یدسر .دنوش هارمه مه اب دنناوتیم اهنآ زا یضعب هک دراد دوجو دننک ذاختا
 :دنا هدرک یدنب هدر
 تسا دازآ رازاب لصا هیاپ رب هک رازاب تسایس-6
   دودجو  دسیر لماک نیکست و تخانش ناکما ًااایرقت هک تسا هدیا نیا یانام رب هک 6نارحب عفر و رارطضا تسایس-7
    ددیاب هدثداح عودقو تروص رد ددجم یایحا و نیکست ،یروف مادقا یارب ،سانم تسایس و هنیزگ  ی نیاربانب .درادن
 .دوش مهارف
   نادکما ددح رد تارطخ  سیر بهاک یارب یتموکح یزیر همانرب و تیلوئسم شریذپ یانام رب هک بهاک تسایس-9
  :دنودش  یدم میدسقت هورگ راهچ هب یعیا  تارطخ  سیر نتساک یارب یزیرهمانرب یاهرایعم تسایس نیا رد .دشابیم
 .کرحم یاهرازبا و یمومع تاعال ا ،نیمز یربراک یزیر همانرب ،ینامتخاس یاهدک
  ًاادصوصخم و  حناودس ربارب رد اهرهش یریذپ،یسآ بهاک یاتسار رد یتامادقا ذاختا یارب یرازبا ناونع هب یزیرهمانرب
  هدب  ،یریذدپ،یسآ بهاک تامادقا هک تشاد هجوت دیاب .تشاد دهاوخ لااند هب ار اهنآ یروآبات بیازفا ،اههزرل نیمز
      و سرتدسا ادب هدلباقم ناودت و تدیفرظ یروآ بادت .دشابیمن یفاک حناوس ربارب رد اهرهش ندش روآبات رد فرص رو 
  یریذدپ   ،یدسآ نازدیم .دودش یدم یقلت یریذپ ،یسآ اب داضتم لح هار ای هدعاق  ی ور نیا زا و هداد بیازفا اراهراشف
  ثداودح  ردبارب رد یلحم یگدنهد بنکاو تردق و یروآبات تحت یرایسب دودح ات تار اخم ربارب رد اه هاگتنوکس
 .دراد رارق
  ردطخ  لادمتحا یزاس لقادح یارب یرهش نازیر همانرب تسد رد دمآراک یرازبا ناونع هب دناوتیم یعامتجا یزیر همانرب
  ریدسم رد  نتدشادرب ماگ تسا ریذپ ناکما هچ نآ و درادن دوجو ایالب قیقد ینیب بیپ ای و لرتنک ناکما لاح نیا اب .دشاب
  بهادک  میهادفم  نددناجنگ و ماغدا .(:7Moehel et al, 2009) تسا الب  ی اب ههجاوم رد رتروآ بات یاهرهش تخاس
 .تسا ایالب ربارب رد یرهش عماوج یروآ بات بیازفا یاه هار نیرت ،سانم زا یکی یرهش ی هعسوت یاه همانرب رد رطخ
 تارطاخم شهاک
  رادثآ  بهادک  مودهفم   دودجو ندیا اب ،تسین ریذپ ناکما هلزلز هلمج زا یعیا  یایالب زا یخرب فذح و عوقو ینیب بیپ
  بهادک .(Arya et al, 1999: 7-8)  ددردگ یم عورش دنتسین هرظتنمریغ ایالب رثکا هک ،لطم نیا مهف اب یرهش تار اخم
 ی  هدنیمز رد  یدنف  یحالطدصا و  تدسا  یدعیا  یایالب و تار اخم هنیمز رد هعلاطم یاه هزوح نیرتدیدج زا یکی رطخ
 زا  اده نآ ی اده  یدیاراد و  مدردم  یریذدپ  ،یدسآ  فذدح ای بهاک یارب هک تسا ایالب عوقو زا بیپ رطخ لامتحا بهاک
 ریغ تیهام و تدمزارد زکرمت .(DROCEG, 2005: 2) دور یم راک هب یریذپ ،یسآ نیا راثآ بهاک و یعیا  یایالالب
 دواهب و بنکاو ،یگدامآ لحارم لو  رد هدش ذاختا یلاعفنا و گنرد یب یاه تیلاعف زا ار نآ تار اخم بهاک هنالعفنم
  ،،یدسآ  هردیجنز  تدسکش هب هک تسا نارحب طیارش تیریدم زا هلحرم اهنت هلحرم نیا عقاو رد .دزاس یم زیامتم ایالب زا
  عودن ود رد  ردطخ  بهادک تامادقا (Godschalk‚ 2003: 136) تسا هتفای صاصتخا ایالب زا ددجم ،یسآ و یزاسزاب
 .دوش یم هدیمان مرن و تخس رطخ بهاک ،یترت هب هک دریذپ یم تروص یا هزاسریغ و یا هزاس
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  هدب ار  ردطخ ضرعم رد یاه تخاسریز و اه نامتخاس یزاس مواقم رطخ بهاک عون نیا :(تخس) یا هزاس رطخ بهاک
  (هردیغ و   هتفردشیپ زادس و  تخادس ی اده یژولونکت ،هتفرشیپ یسدنهم و یحار  ،ینامتخاس یاهدک) فلتخم یاه هویش
 .ددرگیم لماش
  ضردعم رد ی اده  نادکم  ادی هدش هتخانش رطخ یحاون زا رود هب هعسوت تیاده لماش هک :(مرن) یاهزاسریغ رطخ بهاک
  یتظادفح ی اده  هدصخشم  ظدفح و رت نما یحاون هب دناهدش ررکم تاراسخ لمحتم هک دوجوم ی هعسوت لاقتنا ،الاب رطخ
  تاردثا  بهادک و  بذدج  هدب رداق هک یهایگ بشوپ یاراد یحاون ،اه لگنج ،ینش یاه هپت لاثم ناونع هب) یعیا  طیحم
 ،یخیرات ظاحل هب (Paton&johnston‚2006: 31) تسا یضارا یربراک تاررقم و اه حر  قیر  زا (دنتسه تار اخم
  یدپ  یزوردما  عدماوج  ادما  ؛تدسا هدوب زکرمتم یراتخاس یاه لح هار رب تار اخم عاونا تاراسخ بهاک هب اهدرکیور
  ادیالب زا  لداق  ترودص  هدب تاسیسات و اه نامتخاس یزاسزاب زا بیب یزیچ اه نآ زا دواهب و ایالب هب نتخادرپ هک دنا هدرب
 .(ROCEG‚ 2005:5) تسا

 هعلاطم دروم هدودحم تخانش
   هدب بودنجزا هک تسا  عقاو نارهت یرادرهش ود هقطنم زا 3 هیحان رد راتکه 65/29 دودح یتحاسم اب دازحرف هدودحم
    دازدحرف هدناخدور هدب برغزا و ،کرات نابایخ و دواد هدازما هب  رش زا ،ماما راگدای هارگرزب هب  رش زا ،زرالا یاه هوک
  دردم رفن 6399 تیعمج نیا زا هک دشاب یم راوناخ 9236 و رفن رازه 0352 لداعم یتیعمج یاراد هلحم .دوش یم یهتنم
  .دنتدسه  یندس  ادهنآ دصرد 10 و هعیش ناملسم اهنآ دصرد 90 هقطنم تیعمج دصرد 100 زا .دنشاب یم نز رفن 5609 و
  سرادف  ادهنآ  ددصرد 70 دازحرف هلحم رد دوجوم تیعمج دصرد 100 زا .درادن دوجو هلحم رد یاهذم یاه تیلقا ریاس
  یدسررب .دنتسه اهتیموق ریاس دصرد 2 و یکلیگ اهنآ دصرد 5 ،درک دصرد 8 ،رل دصرد 5 ،کرت اهنآ دصرد 10 و دنتسه
  تدیرثکا  نادنچ  مده ،اهنآ عونت مغر یلع یلو تسا الاب یتیموق عونت هدنهد ناشن دازحرف هلحم نینکاس یتیموق تیعضو
 . تدس ( یناتدسکاپ و  ینادغفا ) یجرادخ  نیرجادهم ،اهتیموق دروم رد هجوت لباق هتکن .دنتسه یدازحرف ،هلحم رد نینکاس
  هدب   هدوددحم ندیا . تدسا ... و  یدحیرفت زکارم ،یگنهرف و یشزومآ زکارم ،یاهذم زکارم لماش هلحم یلصا یاه یربراک
   هددش هتخاندش یا هدوددحم یرگشدرگ و ییاریذپ یاهدحاو رارقتسا و بولطم یاوه و بآ یترایز نکاما دوجو تلع
     بدخب و دازدحرف یمیددق یاهاتدسور بخب ود هب دازحرف ینوکسم تفاب .دیآ یم رامش هب ینارهت نادنورهش نایم رد
 .دوش یم میسقت یلامش نیشن هیشاح
 هدودحم یدبلاک یاه یگژیو
       هد لامدش رد کددنا ینامتخادس هدودت هدب تادسن عیسو زاب یاهاضف دوجو هک تفگ ناوت یم اضف و هدوت یسررب رد 
 و ییاتسور هقطنم رد ینامتخاس هدوت زکرمت و بونج رد یرهش مظنم تفاب و ییاتسور  یناگرا تفاب دوجو ،دازحرف
  ًااتددمع   هدقا   دی یاه نامتخاس ،مکارت اب هطبار رد .دنتسه زراب تاکن زا یرهش تفاب رد ینامتخاس هدوت زکرمت مدع
    هدهادشم هدقا  ود و هدقا   ی یاه نامتخاس زا یایکرت یبرغ بونج و بونج رد و دنزکرمتم یبرغ لامش بخب رد
 بیب مکارت اب یاه نامتخاس و دروخ یم مشچ هب هقا  هس و هقا  ود یاه نامتخاس ،یقرش بونج تمسق رد .دوش یم
  غادب و تاغاب یربراک ار هدمع بخب ،اه یربراک عیزوت ماظن اب هطبار رد .دنراد رارق هقطنم یقرش بخب رد هقا  هس زا
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  تدفاب یگدرشف .دراد دوجو هدش اهر یعورزم تروص هب تفاب زا ییاهتمسق رد ریاب یضارا .دهد یم لیکشت ینوکسم
  تادفلت و تاراسخ ،یرض نتفر الاب ،جوم هک تسا یدراوم هلمج زا هعلاطم دروم هقطنم یمیدق بخب رد ینوکسم
 و مکارتم تروص هب اه تمسق یخرب رد و هدوب زکرمتم تفاب یبرغ همین رد ًااتدمع ینوکسم یربراک .ددرگ یم یلامتحا
     گدنیکراپ رود  نیدمه و یمودمع گنیکراپ لیاق زا زاین دروم یانج یاهاضف هدمع زکرمت .دشاب یم هنادزیر تاعطق رد
 .دوش یم ساسحا یرهش تامدخ یاه سیورس هژیو

 
 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم-1 هرامش لکش

Source: authors 

         یاراد یلدصا رذدگ .تدسا یدسرتسد ،دتارم هلدسلس ددقاف دازدحرف هدودحم هک تفگ دیاب ی ااترا هکاش اب هطبار رد
  ،ددنراد درادناتسا زا جراخ ،یش و دنتسه مخ و چیپ رپ و  یراب ًاارثکا رباعم ،دشاب یمن تفاب لخاد هب دایز یریذپذوفن
     ضردع ادب ربادعم عدیزوت . ددشاب یم ریذپ ناکما هلپ قیر  زا طقف یسرتسد ،دایز ،یش لیلد هب دراوم زا یرایسب رد هک
        ناردحب هدنماد ردب دودخ هدبون هدب ردما نیا .دروخ یم مشچ هب ینوکسم تفاب زا دصرد 02 رد ًااایرقت رتم راهچ زا رتمک
      ردضاح لادح رد ،ییادنبریز تازدیهجت و تادسیسات اب هطبار رد .دزاس یم نکممان ار یناسر دادما تایلمع و دیازفا یم
  یاهددحاو ی اده  بالدضاف      .تدسا بالدضاف هکادش ددقاف ادما ،هدوب  رب و نفلت ،یرهش زاگ یشک هلول یاراد دازحرف
   ربادعم رد ،لادناک دوجو نودب دراوم رثکا ورباعم ،یش زا هدافتسا اب رباعم یحطس یاه بآ اب هارمه یراجت و ینوکسم
     هدجوت درودم ددیاب هدک تسا یرگید لئاسم زا یزرواشک و یحطس یاه بآ اب بالضاف هکاش لخادت .دوش یم یراج
  ناودت ی دم   ،یدلک رود  هب .تسا هارمه دایز لکشم اب رباعم رد اه هلپ و دایز ،یش دوجو تلع هب هلابز عفد .دریگب رارق
  دودامک و  اده  نامتخادس   ،دلغا ندودب هدوسرف ،بوغرمان حلاصم زا هدافتسا ،تاعطق ندوب هنادزیر هب هجوت اب هک تفگ
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     نازدیم هدک تدسا ندیا دیوم  ینوتکتوئژ و یسانش نیمز تاعلاطم .دشاب یم الاب تفاب یریذپ ،یسآ ،یمومع یاهاضف
 لیلد هب (شزغل نیمز و ییارگناور ریظن) یعیا  حناوس ریاس هچ و هلزلز رظن زا هچ دازحرف هدودحم یعیا  تار اخم
  الادب رایسب هدودحم نیا زا نارهت لامش لاعف و یوق لسگ رواع و کاخ مواقمان سنج ،الاب عافترا ،هدودحم دایز ،یش
  تدسا هدش دیکات یحیرفت و یرگشدرگ بقن رب ،دازحرف یارب دوجوم یاه حر  هیلک رد هک تسیلاح رد نیا .دشاب یم
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم نآ یطیحم تسیز و یعیا  یاه شزرا و

 
 \دازحرف رد دوجوم یضارا یربراک-2 هرامش لکش

Source: authors 
 هدودحم یاه یربراک دصرد -3 لودج

 یربراک یربراک دصرد یربراک یربراک دصرد

 ینوکسم 57.44 یرادا 0.02

 یراجت 4.95 زاس یاضف 11.28

 یشزومآ 0.41 یتعنص 0.16

 یلاع شزومآ 0.08 یرهش تازیهجت 0.06

 یاهذم 2.39 ریاس 8.95

 یرگشدرگ 0.42 طلتخم 7.76

 ینامرد 0.59 غاب 5.35

 یتشادهب 0.13 عمج 100
Source: Research findings 

 دازحرف هلحم یروآبات داعبا یسررب
    و یعادمتجا ددعب رادهچ یرظن یناام هب هجوت اب ،هعلاطم دروم هدودحم رد یدالاک یاه صخاش لیلحت و یبایزرا یارب
       هدب هدجوت ادب ددعب رادهچ ندیا یارب و هدش هتفرگ رظن رد یروآ بات یطیحم – یدالاک و یداهن– یتیریدم ،یداصتقا
 رد    و هدیهت ییاده هدیوگ  اده  صخادش  ندیا بجنس یارب و ییاه صخاش یروآ بات هنیمز رد هتفرگ تروص تاقیقحت
     هدب هدلحم نانکادس زا ردفن 529    نارکودک لودمرف هدب هجوت اب بهوژپ نیا یرامآ هعماج .دش هیهت یا همانشسرپ تیاهن
     تدهج و هدافتدسا هدنیمز ندیا رد نیصصختم و دیتاسا رظن زا همانشسرپ ییاور تهج .دندش باختنا یفداصت تروص
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   تدهج .ددشاب    یدم هماندشسرپ یالادب ییادیاپ رگنایب هک تسا 972/0 نآ ،یرض هک  اانورک یافلآ زا نآ یایاپ بجنس
   یاردب فونریمدسا –  فورگودملوک نومزآ زا نینچمه .تسا هدش هدافتسا اه نیگنایم هسیاقم نومزآ زا اهریغتم یسررب
 .تسا هدش هدافتسا ندوب لامرن

 همانشسرپ یلک خابنورک یافلآ -4 لودج

 
 

Source: Research findings 
 

 K-S نومزآ زا هدافتسا اب همانشسرپ یاه هداد ندوب لامرن تیعضو یسررب -5 لودج
 یداهن -یتیریدم یطیحم-یدبلاک یداصتقا یعامتجا نومزآ

 373.1 672.1 311.1 118.1 فونریمسا فورگومولک

 151.1 771.1 162.1 345.1 یرادانعم حطس

Source: Research findings 

 .تسا هدیدرگ صخشم ترکیل فی  ،لاق رد هک هدوب لاؤس 57 لماش ،همانشسرپ لوا بخب یلصا ی هندب
 ترکیل فیط ی هناگ جنپ داعبا -6 لودج

 دایز رایسب دایز طسوتم مک مک رایسب هنیزگ

 0 5 9 7 6 زایتما

 روآ بات ًاالماک روآ بات ریذپ ،یسآ 
Source: Research findings 

   یدحار  یاده هدیوگ قا  و نآ یاهیگژیو و هلحم راتخاس و تفاب هب هجوت اب ،دازحرف هلحم رد یروآ بات تیعضو 
  ردیز حرش هب یطیحم -یدالاک و یداهن -یتیریدم ،یداصتقا ،یعامتجا ،یروآبات داعبا ظاحل زا هلحم یسررب و ،هدش
  ددعب ، دندشاب ی دم  نیگنادیم نیرتالاب 66/7 اب یداهن -یتیریدم دعب 92/7 نیگنایم اب یعامتجا دعب ،داعبا نیب رد .دشاب یم
 رد       .تدسا هداد صادصتخا دودخ هدب ار نیگنادیم نیردتمک 76/7  ادب یداصتقا دعب و 30/7 نیگنایم اب یطیحم -یدالاک
 .دنشاب یم ریذپ ،یسآ عقاو رد و دنشاب یم رت نییاپ (µ=9) نیگنایم زا یروآ بات داعبا یمامت تفگ ناوت یم عومجم

 دازحرف هلحم رد یروآبات داعبا یسررب یارب یا هنومن کت -T نومزآ :7 لودج

 اهریغتم
 

 یدازآ هجرد t نومزآ هرامآ
df 

 .Sig   هیودسود یرادادنعم حطس
(2-tailed) 

 اه نیگنایم فالتخا
 %35 نانیم ا هلصاف

 هنیشیب هنیمک نیگنایم

 95. 82. 8830. 000. 383 25.987 76.7 یداصتقا
 3678. 1686. 268230. 000. 383 5.295 92.7 یعامتجا

 5977. 4231. 0.39012 000. 383 11.495 66.7 یداهن- یتیریدم

 4924. 3306. 411460. 000. 383 10.000 35.7 یطیحم -یدبلاک

Source: Research findings 

 
 Source: Research findings   دازحرف رد یروآ بات داعبا هسیاقم-1 رادومن

Cronbach,s Alpha N of items 
.8231 57 
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  ددشاب ی دم        راتدشون ندیا رد یلدصا فدده عدقاو رد هدک یعادمتجا یروآبات رب رثؤم لماوع تیمها نییعت هب همادا رد
 .میزادرپ یم
 یعامتجا یروآ بات رب رثؤم لماوع تیمها نییعت

 (AHP) لدم زا هدافتسا اب اه صخاش نزو نییعت-
 هار هب ندیسر یارب دناوتب زیر همانرب نآ ی  هک ،سانم یبوچراچ داجیا یارب یشالت هک ،یرهش یزیر همانرب دنیآرف رد
  فدلتخم ی اده  هدنیزگ و هیهت یزیر همانرب ،یتایلمع فادها "دصاقم نایب"یلک فادها نییعت زا سپ دنک مادقا هنیهب لح
        زا  دی رده یادسن یگتدسیاش سادسا ردب ادت دریذپیم تروص یبایزرا ،یزیر همانرب و دصاقم فادها هب ندیسر یارب
  لدماوع تیمها نییعت هک بهوژپ فده هب هجوت اب .(Zebardast,2002) دوش باختنا هنیهب ای بولطم هنیزگ ،اه هنیزگ
 AHP    شور  دمک ادب ار صخادش نزو . ددشاب ی دم یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد یعامتجا یروآ بات یاقترا رب رثؤم
 نیا  مک هب همادا رد و هدرک هدنسب یاتارم هلسلس لیلحت شور هب ،جار یرصتخم حیضوت هب ادتبا .مینک یم صخشم
 .مینک یم نییعت ار اه صخاش نزو شور
- یدم هدافتسا هتسویپ و هتسسگ یاههداد یجوز ی هسیاقم زا یاسن یاهسایقم جارختسا یارب یاتارم لسلس لیلحت دنیآرف
 تاحیجرت یاسن نزو یهدنهد ناشن هک نیا ای دور راک هب یعقاو یاهیریگهزادنا یارب تسا نکمم اههسیاقم نیا .دوش
 09  ،یعادمتجا یروآ بادت  یاده صخادش زا   دی ره تیمها و نزو نییعت یارب بهوژپ نیا رد .(Saaty, 2004) دشاب
 رد   ردظن ،حادص  نیدصصختم و  نادسانشراک ی هلیدسو هب یتعاس لآ ساموت 3 ات 6 یهدنزو شور ،لاق رد همانشسرپ
 ی هلیدسو  هدب  هدتفرگ  ترودص  یدجوز  اده هدسیاقم رد توافت لیلد هب سپس .دش یروآعمج یرهش یزیر همانرب یهنیمز
  یاده صخادش  قدلطم نزو دعب و یاسن نزو سپس .هدش هدافتسا اههسیاقم ماغدا یارب Copeland شور زا ،ناسانشراک
 .دش هاساحم هعلاطم دروم

 اهرایعم ییودود هسیاقم یارب یتعاس یتیمک 3 سایقم (8) لودج
 حیضوت فیرعت زایتما

 دنراد یواسم تیمها رایعم ود فده ققحت رد یواسم تیمها 1

 تسا j زا رتشیب یکدنا i تیمها فده ققحت یارب هک دهدیم ناشن هبرجت رتشیب یکدنا تیمها 3

 تسا j زا رتشیب i تیمها فده ققحت یارب هک دهدیم ناشن هبرجت رتشیب تیمها 5

 تسا j زا رتشیب یلیخ i تیمها فده ققحت یارب هک دهدیم ناشن هبرجت رتشیب یلیخ تیمها 7

 .تسا هدیسر تااثا هب یعطق رو  هب j هب تاسن i رتشیب یلیخ تیمها قلطم تیمها 3

 دراد دوجو هنایم یاهتلاح هک یماگنه  8،6،4،2
Source: Research findings 

W1=1.4374 ناکم هب یگتسالد بیرض 

W2=0.2443 یعامتجا هیامرس بیرض 

W3=2.2313 بناد و یهاگآ بیرض 

W4=0.1456 یعامتجا یگتسباو بیرض 

W5=0.9311 رطخ زا یلحم کرد بیرض 
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     تدسد هدب ادهرایعم ییادهن نزو ندرک هزیلامرن سپس و یسدنه نیگنایم شور زا یهد زایتما و سیرتام لیکشت زا سپ
 هدشن هدروآ هداد ندرک هزیلامرن و و سیرتام لیکشت لحارم ثحب ندش ینالو  زا یریگولج یارب اجنیا رد هک .دیآیم
 .تسا هدش هئارا ریز لودج رد نا زا جرختسم ییاهن نزو و تسا

 یبتارم هلسلس شور ساسا رب اه صخاش ییاهن نزو :3 لودج
 نزو ساسا رب یدنب هبتر ییاهن نزو اه صخاش دعب

 یعامتجا

 7 6227.0 ناکم هب یگتسالد
 5 0350.0 یعامتجا هیامرس
 6 7255.0 بناد و یهاگآ
 0 7370.0 یعامتجا یگتسباو
 9 6626.0 رطخ زا یلحم کرد

Source: Research findings 

     زا سپدس و ،دودب هددش بادختنا نیصصختم هب هعجارم اب ادتبا رد هک یعامتجا یاه صخاش زا  ی ره هلحرم نیا رد 
  ییادهن نزو AHP  شور زا ادهنآ طسوت یهد زایتیما زا سپ .دنهدب زایتما اهرایعم نیا زا  ی ره هب هک دش هتساوخ اهنآ
 .دش صخشم اه صخاش
 اه هتفای و ثحب
    هدب هدجوت ادب نینچمه و ریذپ ،یسآ طاقن زج و دشاب یم یمسرریغ هاگتنوکس هعلاطم دروم هدودحم هکنیا هب هجوت اب 
  یاردب . ددشاب یم هاگتنوکس عون نیا رد یعامتجا یروآ بات یاه صخاش یسررب و لیلحت رضاح بهوژپ فده هکنیا
 ی اده نیگنایم ریاس .روآ بات تیعضو ناونع هب 9 نیگنایم نداد رارق اب و هدش هسیاقم مه اب داعبا نیگنایم ادتبا راک نیا
    ظادحل زا دازدحرف هدک دیسر هجیتن نیا هب ناوت یم اه نیگنایم هسیاقم ساسا رب .دندش هسیاقم ددع نیا اب هدمآ تسد هب
 .دشاب یم ریذپ ،یسآ عقاو رد و درادن رارق یاسانم یتیعضو رد یروآ بات
  ،دیترت هب نیصصختم ،یعامتجا یاه صخاش نیب زا یعامتجا یروآبات رب رثؤم لماوع تیمها نییعت یارب نینچمه 
    یاردب ادهرایعم تدیمها و ییاهن نزو یاتارم هلسلس شور  مک اب تیاهن رد و دنداد ار زایتما 0 ات 6 زا اه صخاش هب
     و نادسانشراک ردظن زا هدک تدسا نیا زا یکاح قیقحت یاه هتفای .دش صخشم اه هاگتنوکس نیا رد روآبات یزیرهمانرب
  رد یدنعی  ددشاب ی دم  تدیمها نیرتشیب یاراد روآ بات یعامتجا یزیر همانرب یارب بناد و یهاگآ رایعم رما نیصصختم
        بدناد و یهادگآ ندربالادب یاردب یتاداهندشیپ و هدمانرب ددیاب یمسرریغ یاه هاگتنوکس هژیوب و رهش یارب یزیر همانرب
  شزودمآ درب الاب دزادنیب رطخ رد ار ناشیگدنز لحم دناوت یم هک ییاه  سیر و تارطخ هب تاسن تالحم نیا نینکاس
  زا  دی و  دراد یدادیز ری ثأدت   تارادسخ و تادفلت ،ثداوح زا یشان تارثا بهاک رد مهم یاههفلوم زا یکی ناونع هب
  نازدیم دارفا یهاگآ نتفر الاب اب هک تسا هوقلاب تارطخ هب تاسن بناد و یهاگآ ندرب الاب نیمه زین یروآ بات لوصا
      نیدنچمه .دودش روآ بادت هدعماج ردگید ترااع هب و دنک ادیپ بهاک دناوت یم یدایز دح ات یناج و یلام یاه ،یسآ
     عدقاو رد نادکم هدب یگتدسالد تسا هدش یهد زایتما نیصصختم رظن زا رایعم نیمود ناونع هب ناکم هب یگتسالد رایعم
 هب ار ماجسنا داجیا و صاخشا رد یدنمفده و طیحم رد تینما داجیا هب دناوت یم هک تسا طیحم و صخش نایم دنویپ
  تادساسحا نیام هک تسا ناکم هب یگتسالد یناسنا طیحم تیفیک یاقترا رد مهم یناعم زا یکی عقاو رد دروایب دوجو
    ادب لدماعت ددنیارف رد هک تسا صاخ ناکم ای ییایفارغج صاخ تیعقوم  ی هب تاسن (یفنم و تاثم هچ) درف قیمع
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      رد نادکم هدب قدلعت سدح و یگتدسالد    ندیا تدیوقت ادب عقاو رد و دریگیم لکش نآ هب ندیشخب انعم و یدالاک ناکم
 رظن زا هک یرایعم نیموس .درک  مک ناکم یروآبات عقاو رد و یریذپ،یسآ بهاک هب ناوتیم یعامتجا یزیر همانرب
   یدنعی تدسا رطخ زا یلحم کرد دریگب رارق یروآبات یاقترا یارب اه یزیر همانرب رد دناوتیم یزیرهمانرب نیصصختم
  فدده  ادب  ردما  نیلوئدسم هب اهنآ هئارا و نانکاس ،لعفلاب و هوقلاب رطخ زا کرد حطس دروم رد ییاهیهاگآ هب یبایتسد
   نیدصصختم ددید زا هک یعامتجا هیامرس رایعم .یلحم رطخ کرد ساسا رب یتآ یاه یزیر همانرب و اهیشمطخ نیودت
  نادمه یعامتجا هیامرس .تسا یعامتجا هیامرس تفرگ رارق روآبات یاه یزیر همانرب رد ندناجنگ یارب مراهچ هاتر رد
    هدب داردفا قیودشت قیر  زا و دنک یم لیهست ،هورگ و هعماج رد ار یراکمه و یگنهامه هک (یعامتجا رهوج) تیفرظ
   ،عادمتجا نآ رد دودجوم تالضعم زا یرتشیب نازیم لح هب تسا رداق ،یعامتجا تالماعت رد «تکراشم» و «یراکمه»
    ،سدفن یتمالدس ،مهادفت نسح ،تقادص ،دامتعا ،تکراشم) یعامتجا یاه هیامرس تیوقت و تخانش نیاربانب .دیآ قئاف
    ار یروآ بادت و نییادپ ار تالدحم یریذپ ،یسآ یدایز دح ات دناوت یم (..و یراکادف ،یگتسامه ،یتسود ،یدرد مه
 تاثم بقن یافیا نانکاس رظن رد ینعی تسا یعامتجا یگتسباو رایعم نیصصختم رظن زا رایعم نیرخآ و .دهد بیازفا
  یادقترا نیاربانب .دشاب دیکات و دییأت دروم صخش هب تاسن هعماج هاگدید نینچمه ودشاب یدنمشزرا یاراد هعماج رد
  .تسا ریذپ ناکما یرهش روآ بات یرهش یزیرهمانرب دیاب یمسرریغ یاه هاگتنوکس یروآبات
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
   نازدیم اذدل ؛ ددنک ی دم  نیدیعت ، ددهد یم  ر نآ زا سپ ار هچ نآ ،دهد یم ماجنا هزرل نیمز عوقو زا بیپ رهش  ی هچ نآ
  ،یهادگآ و بناد حطس .دراد یگتسب هعقاو ربارب رد هعماج یگدامآ نازیم هب یعیا  تار اخم زا یشان تافلت و تاراسخ
 رد   یعادمتجا یادهرایعم ناونع هب یعامتجا یگتسباو و یعامتجا یاه هیامرس ،رطخ زا یلحم کرد ،ناکم هب یگتسالد
 ار رهش رگا .دشابیم راذگ رثا رهش دواهب نامز بیازفا و اههزرل نیمز زا یشان تاراسخ نازیم هجیتن رد و یریذپ ،یسآ
 نتفای ،ناهج مامت رد ،میریذپب ار ناشنادنورهش و اهرهش ییایوپ و رییغت ،دشر و مینک یفرعم هدنز دوجوم  ی ناونع هب
  ترددن  هدب  ،ددشاب یروآ  بادت  یاده صخادش و  اده  هدفلؤم یاراد  لدماک  رود   هدب  هدک  یرهدش  نتخادس  یدتح و

  هدب ناشماگ هب ماگ تکرح و اهنآ یرهش تیریدم و اهرهش نیا شزیخ و هدارا تسا مهم هک هچ نآ اما ،تسا ریذپناکما 
 یاهر هدش  تخادس نیپمک ،مهم نیا ققحت یاتسار رد .تسا روآ بات یاهرهش هب ندش رتکیدزن و هدامآ یاهرهش تمس
  یاهدرادناتدسا   سادسارب اهرهدش  دودجوم  عدضو یبایزرا یارب یرهش ناریدم هب  مک و دومنهر هئارا لاح رد روآبات
 رد  اهرهدش تکرح اب اهرهش هعسوت و دشر یزاس یزاوم هب  مک ددصرد و دشاب یم روآبات و هدامآ یاهرهش بوصم
  هدب یناریا یمالسا یاهرهش یروآبات یموب و صتخم یاه صخاش ندوزفا اب ناوت یم هک تسا روآبات یاهرهش ریسم
 .تشاد روکذم یاهدومنهر زا ناریا یاهرهش رتشیب هچره یدنمهرهب هب دیما ،اهروتکاف نآ
     هاگتنوکدس ندیا یالادب یریذدپ ،یسآ و بولطمان تیعضو زا هعلاطم دروم هدودحم حطس رد قیقحت یاهرایعم یسررب
  طدسوت  اده  صخادش  ندیا یهد نزو ساسا رب یعامتجا یاهصخاش رد هدمآ تسد هب جیاتن نیب هسیاقم .دراد تیاکح
          ردب هوالدع هدک میرادردب مادگ اهرهدش ندودمن روآ بادت یاتدسار رد میناوتیم ینامز هک دهدیم ناشن رما نیصصختم
   عدقاو رد و دودمن ظاحل یزیر همانرب رد زین ار یعامتجا یاه صخاش یطیحم تسیز و یداصتقا ،یدالاک یاه صخاش
  یعادمتجا ی اده صخاش یاقترا یارب زین ییاه همانرب ....و نامتخاس یزاس مواقم یارب ییاه همانرب یزاس هدایپ اب ماگمه
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  ددناوت ی دم     یروآ بادت بیازدفا و یریذدپ ،یدسآ بهاک رد دازحرف هقطنم یدروم هعلاطم زا لصاح هجیتن .دومن ارجا
     یمادمت تدفگ ردگا .دودش روآ  بادت یرهدش یزیرهمانرب اب هلزلز دننام یثداوح هژیوب ثداوح ربارب رد یگدامآ هب رجنم
  یرهدش  یزدیر  هدمانرب رازبا نیاربانب دشاب یم تسرد ییاعدا دنشاب یم الاب یریذپ ،یسآ یاراد یمسرریغ یاه هاگتنوکس
      ،یدادصتقا ،یعادمتجا ،یددالاک دادعبا رد یروآ بادت یاتسار رد دیاب اه حر  ریاس و یلیصفت و عماج یاه حر  دننام
 .دنشاب یداهن و یتیریدم و ،یطیحم تسیز
      هدب عدقاو رد هدک یروآ بادت یعادمتجا صخاش رب زکرمتم رتشیب ،جیاتن رد تاعلاطم رگید اب بهوژپ نیا زیامت هجو
  یزدیر  هدمانرب و فدده  ی ناونع هب یروآ بات بیازفا هک انعم نیا هب .تسا ،دال  یم ار یعامتجا یزیر همانرب یعون
 ییاه همانرب ،لاق رد ناوت یم نیاربانب هدش هتفرگ رظن رد یئارجا یوگلا  ی و یجیردت دنیآرف  ی ناونع هب ،یعامتجا
  نادکم هب قلعت سح عقاو رد و یگدنز لحم هب یگتسباو و یگتسالد بیازفا نینچمه و بناد و یهاگآ ندربالاب یارب
  قدقحم  ددناوت ی دم  تدسا یزیر همانرب فده نامه هک بیاسآ و هافر نیمأت و تامدخ نداد و تسرد یزیر همانرب اب هک
 .دراب الاب ار تسا یعامتجا هیامرس نامه هک مدرم تکراشم دناوت یم مهم نبا و دوش
    دودش ردجنم ار یدطیحم تسیز و یدالاک یروآ بات دناوت یم یعامتجا یروآ بات رد هک دهد یم ناشن بهوژپ جیاتن
  ددالاک دوش رتشیب ناکم هب قلعت سح و کرد و یهاگآ هچ ره و تسا ناسنا تسد تخاس فار ا طیحم و دالاک اریز
  .تدسا هتخاس ققحم ار بهوژپ نیا یلصا فده ًااایرقت ،هجیتن نیا هب لوصح .دمآ دهاوخدوجو هب روآ بات یطیحم و
    ندیا ردگید یدجورخ ناونع هب ،یعامتجا یروآ بات بیازفا یارب هدنیآ رد مادقا یاه تیولوا یخرب یفیصوت هئارا اما
       ددنمزاین ینادمز ظادحل هدب و هدودب  یژتارتدسا  اده  ماددقا   ندیا تدیهام .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم همادا رد بهوژپ
  یتکرادشم و یتسایس یاه بقن ،لاق رد دناوت یم اه همانرب نیا یئارجا مزیناکم .تسا تدم نایم و دنلب یاه یزیر همانرب
      هرادا نییادپ یحطدس ناودنع هدب هدلحم یعامتجا ثحب هب هجوت نینچمه .دریگ رارق اه بهوژپ رگید رظندم نادنورهش
 نیا رد یاهلسناتپ و یعامتجا یاهتیفرظ دازحرف هلحم رد ؛تشا د نایب ناوتیم یترااع هب .دیامنیم یرورض هعماج
     لدماوع زا یدکی ناودنع هدب یعامتجا هیامرس داجیا هنیمز اهتیفرظ نیا هب هجوت و یزیرهمانرب اب هک دراد دوجو هنیمز
  و یددالاک - یدادصتقا- یعادمتجا یزیر همانرب دیاب تفگ ناوت یم یلک رو  هب .درک رکذ روابات هعماج قلخ یارب رثؤم
 رد یی اده ی رگنزادب اهنآ رد تسا یرورض دوجوم یاه حر  دنور هب هجوت اب و دشاب روآ بات یا همانرب یطیحم تسیز
  ناودت ی دم     هدک تدسا ترودص ندیا رد اهنت و دوش ماجنا داعبا یمامت رد یروآ بات یاه صخاش ندومن هفاضا یاتسار
 .تسا هدش هتشادرب روآ بات عماوج نتخاس اب رادیاپ ی هعسوت یوس هب یماگ تفگ
         ،بدناد و یهادگآ عدماوج ادت تدسا یعادمتجا یروآ بادت عدماوج یروآ بات یانب گنس تفگ ناوت یم یلک رو  هب
  یددالاک و یطیحم یروآ بات راطتنا ناوت یمن دنشاب هتشادن رطخ زا کرد و یگنهرف ثاریم ظفح و ناکم هب یگتسالد
 .تسا نارحب تیریدم رد نارحب نامز رد اهنآ نداد تکراشم یعون هب عماوج یعامتجا نتخاس روآ بات اب اما .تشاد
    رد تاماددقا ندیا و هدودب ینونک ینامز ترورض ،بخب نیا رد هدرمشرب یاه تیولوا هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ
 .دشاب رت توافتم یتسیاب یتآ یاه بهوژپ رد و یدعب لحارم
 .ددرگیم هئارا هنیمز نیا رد داهنشیپ دنچ ریز رد
 .تاجن و دادما یاه تیلاعف یارجا یارب یرورض داوم تشاانا و یمومع یهاگآ ءاقترا روظنم هب یعامتجا زکارم داجیا •
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 . یرارطدضا  طیاردش رد  یکیتدسجل و ینف یاه تیفرظ تیوقت و ثداوح هب ییوگخساپ رد ناال واد و نانکاس شزومآ •
  دادجیا و شزومآ ،هیلخت یاه شزومآ :لماش ایالب و ثداوح یزاسزاب و ییوگخساپ ،یگدامآ مظنم یاه نیرمت شرتسگ
  لمادش ،نآ  هدب  طودبرم  یاده ییادجباج و  ثداودح  هدب رثؤم و عیرس ییوگخساپ هب یهاگن اب یلحم یناایتشپ یاه متسیس
 .یلحم یاهزاین اب ،سانتم ییاذغ یساسا یدادما مادقا ،نمیا هانپرس هب یسرتسد

 .دننکیم یگدنز زیخ هثداح ق انم رد هک یدارفا ییاجباج یارب یلحم تاماقم یاه تیفرظ و تکراشم سح تیوقت •
  داردفا  مادمت  یاردب  یدنهذ   تمالدس تامددخ و  یعادمتجا ،یناور یاهکمک هئارا روظنم هب یزاسزاب یاههمانرب ءاقترا •
 .دنمزاین
 .مدرم زا تظفاحم یارب زاس ناسنا ثداوح و یعیا  حناوس اب هلباقم یگدامآ و یریگشیپ گنهرف جیورت •
  مادمترد یروآ  بادت و  یدنمیا گنهرف داجیا یارب شرورپو شزومآو یروآون ،بنادزا هدافتسا :یهاگآ و کرد داجیا •
 .حوطس
  نیمدضت  هدجیتن رد و  یدلحم  تادعال ا  هدب یرهش نازیر همانرب رتهب یسرتسد ،جوم هک یعامتجا تکراشم تیوقت •
 .ددرگ یم هعماج یاه تیولوا هب تاسن میقتسم و صخشم دهعت
  نادنیم ا  لودصح ؛ایالب یریذپرطخ بهاک یاه هویش رد ،یلحم و یملع زا معا ،بناد زا هدافتسا و یهاگآ ندرب الاب •
 .یلحم یاه تیفرظ یارب ندش لئاق شزرا و ءاقترا زا
 دوش مهارف نامودصم هب رتهب یناسر  مک ناکما نآ یناسرزورب و رمتسم تروص هب شزومآ هعسوت اب •
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