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 پیراشْر زابل هَجَد در هحالت یاقتصاد یهَاًع تَسعِ بٌگاُ ّا یبررس

 (آباد يیاسالم آباد ٍ حس )هطالعِ هَردی: هحالت 

 1 یقٌبر رٍسیس

 2 یاعظن بردبارگلَ

 چکیدُ
ٕ  ايٗ ثٍٙبٜ ٞب ٖالوٜٚ ثالط   اؾت فيزضحبَ تٛؾٗٝ ضٚ ثٝ افعا يوكٛضٞب ضالتهبزي ز ٞبيثٍٙبٜ تي٘مف ٚ إٞ ط،ياذ ٞبيؾبَ يزض َ ٔكالىُ   ضفال

ثٍٙبٜ ٞالب   تيٚيٗ يبثياضظوٙٙس. ٔيوٕه  ْٚ،ٚ ٘يع ثٝ تٛظيٕ ٖبزال٘ٝ ٔٙبثٕ ثٝ ٚيػٜ زض ٔٙبَك ٔحط ٚ نبزضات سيتِٛ فياقتغبَ، ثٝ افعا زبزيٚ ا يىبضيث
. ثب ايالٗ ٍ٘الطـ، ٞالالسق ٔمبِالٝ     ثب ٔكىُ ٔٛارٝ ٞؿتٙس يب٘رٟ يزض ثبظاضٞب عيٚ ٘ ذٛز زض التهبز وكٛض ي٘مف ضاٞجطز يفبيزض اآٟ٘ب وٝ  زٞسي٘كبٖ ٔ

تحّيّي   – ثبقس. ضٚـ تحميك حبيط، تٛنيفي ٔي التهبزي ٔٛرٛز زض ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز قٟط ظاثُٞبي حبيط ثطضؾي ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ
التهبزي ٔؿتمط زض ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز ٞبي ٚ ٔجتٙي ثط ثطضؾي ٔٙبثٕ اؾٙبزي ٚ ُٔبِٗبت پيٕبيكي ثٛزٜ اؾت. ربٔٗٝ آٔبضي تحميك، ثٍٙبٜ

ثٍٙبٜ( ثٝ ٖٙٛاٖ حزٓ ٕ٘ٛ٘الٝ ثالب اؾالتفبزٜ اظ     142فٛق، تٗساز ) التهبزي ٔٛرٛز زض ٔحوتٞبي ثبقس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تٗساز ثٍٙبٜثٍٙبٜ( ٔي226ثٝ تٗساز )
ثطاي ثطآٚضز حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٞط ٔحّٝ اظ لبٖسٜ تؿٟيٓ ثٝ ٘ؿجت زض ٞط ٔحّٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس. زضنسٔحبؾجٝ ٌطزيس.  95فطَٔٛ وٛوطاٖ ثب ؾُح إَيٙبٖ 

ٞالبي ٚظٖ زٞالي   ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة ٌطزيس. ثطاي تزعيٝ ٚ تحّيُ اَوٖبت اظ ٔسَ ثٍٙبٜ زض ٔحّٝ ثٝ ٖٙٛاٖ 54ثٍٙبٜ زض ٔحّٝ اؾوْ آثبز ٚ  88اظ ايٗ تٗساز 
ٞبي التهالبزي ٔٛرالٛز زض   اؾتفبزٜ ٌطزيس. ٘تبيذ تحميك ٔؤيس آٖ اؾت وٝ اظ ثيٗ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ sawتهٕيٓ ٌيطي چٙس قبذهٝ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٚ 

 ذالبضد  ٚ زاذُ وبالثٝ نسٚض رٟت ٔكىوت ٔتٛؾٍ، ٚ وٛچهٞبي ثٍٙبٜ تٛؾٗٝ ظٔيٙٝ زض ٚاحس ٔتِٛي ٚرٛز ؾيبؾي)ٖسْ ٔحوت پيطاقٟط ظاثُ، ٔٛإ٘
 ثالطاي  ٔٙبؾالت  ثب٘الس  پٟٙالبي  فمساٖ ٘بٔٙبؾت، ٔىبٖ زض ٌطفتٗ لطاض ٔحّي،ٞبي ؾبذت ظيط ظيطؾبذتي)يٗف ٚ ٔٛإ٘ ثيكتطيٗ ٚظٖ 246/0وكٛض(، ثب  اظ

 .  وٕتطيٗ ٚظٖ ضا ثسؾت آٚضزٜ اؾت 187/0ايٙتط٘ت( ثب ٚظٖ 

 
 التهبزي، ٔٛإ٘ ، اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز، پيطاقٟط ظاثُ.ٞبي ثٍٙبٜ: کلیدیاى گٍاش

 

 هقدهِ 
اٍِٛٞالب،   ٗيال اظ ا يىال يرٟبٖ تزطثٝ قالسٜ اؾالت.    يزض وكٛضٞب ياظ ضقس ٚ تٛؾٗٝ نٙٗت ئتفبٚت يتبوٖٙٛ اٍِٛٞب ؿتٓياٚاذط لطٖ ث اظ
ٝ يپ ياظ وكالٛضٞب  يبضيزض ثؿال  ،يثٝ ٘ٓبْ التهبز يٍ٘بٞ .ثبقس يوٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٔٞبي ثٍٙبٜ ٚ  زالبز يوالٝ ا  ثيالبٍ٘ط آٖ اؾالت   ز٘يالب  كالطفت

 يّٖ يالتهبز يٞبثٍٙبٜ ٗيوكٛضٞب اؾت. ا ٗيا يتٛؾٗٝ التهبزٞبي زض ثط٘بٔٝ ياؾبؾ يٞبتياظ اِٚٛ يىٞب يثٍٙبٜايٗ  اظ تيحٕبٕٞچٙيٗ 
زض رٛأالٕ اظ   تيال ٔٛفم فيافالعا  ٗيٚ ٕٞچٙ يلتهبزثٝ ضقس ا (،1: 1394 ،ييٚ َجبَجب ي)ٔطاز زاض٘س بظي٘ ا٘سوي ٌصاضيٝيضغٓ آ٘ىٝ ثٝ ؾطٔب

ٚ  Saberi & Hamdan, 2019 :3)) سٙال وٙيوٕاله ٔال   س،يال رس يقالغّ ٞبي فطنت زبزيا زٝيٚ زض ٘ت كتطيوبالٞب ٚ ذسٔبت ث سيتِٛ كيَط
ثالٝ ٕٞاليٗ   . (94: 1393 ٚ ٕٞىبضاٖ، يطي)رٟبٍ٘ا٘س زا٘ف ٔساض قٙبذتٝ قسٜ ي٘ٓبْ التهبز يٛزض حطوت ثٝ ؾ يالتهبزٞبي ٔحطن ٘ٓبْ

ضقس ايزبز اقتغبَ ٚ  ،يتٛؾٗٝ التهبز يثطا ٞبتياِٟٕٚٛٔتطيٗ  اظ يىي التهبزي ٞبيضقس ٚ ٌؿتطـ ثٍٙبٜ زبز،يا زض ضاؾتبي تيحٕبزِيُ 
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 .طاٖيٚ ثّٛچؿتبٖ،ظاٞساٖ،ا تبٖؿيزا٘كٍبٜ ؾ ،يُئح يعيٚثط٘بٔٝ ض بيرغطاف ،زا٘كىسٜييضٚؾتب يعيٚ ثط٘بٔٝ ض بيضقتٝ رغطاف ئمُٕ زوتط يزا٘كزٛ .2
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تطيٗ انّياظ  يىيوٝ زِٚت،  تٛاٖ ٌفتٔي يالتهبز ٞبياؾت ثب تٛرٝ ثٝ ٘مف ٟٔٓ ثٍٙبٜ طاٖياظ وكٛضٞب ٚ اظ رّٕٝ ا يبضينبزضات زض ثؿ
 فيزض ٔٙبَك ٔحالطْٚ، افالعا   ػٜيٖبزال٘ٝ ٔٙبثٕ ثٝ ٚ ٕيثٝ تٛظ يبثزؾتي ٞسق ثب ٞبثٍٙبٜ ٗيثٝ ٌؿتطـ أكطٌٚ  ذٛز ضا ايتٛؾٗٝ ٞبيط٘بٔٝث

ٟ  ييوالبضا  فيافالعا  ،يتحطن التهالبز  تيتمٛ ،ي٘فت طيٚ نبزضات غ سيتِٛ  فيٚ افالعا  يالي اقالتغبَ ظا  ،يٙيوالبضآفط  تيال تمٛ ،يثالب٘ى  وتيتؿال
ٞبي تىِٙٛالٛغيىي ثبقالس   ٌفتٙي اؾت اٌط ايٗ ضقس التهبزي ٕٞطاٜ ثب ٘ٛآٚضي (.26: 1386 ،ياض زازٜ اؾت)ازضاولط سيرس يقغّ ٞبي فطنت

ٚ  وٛچه ثٍٙبٟٞبي ٚيٗيت اِٚيٝ . اضظيبثي(Surya et al, 2020: 1قٛز )ٞبي التهبزي ٚ ٘يع ضفبٜ ٔطزْ ٔيٚضي ثٍٙبٜثبٖج افعايف ثٟطٜ
 ثالب  ضلبثت وكٛض، التهبز ذٛز زض ا٘تٓبض ٔٛضز ضاٞجطزي ٘مف ايفبي زض زِٚت، ّٖيطغٓ وٕه ٟٞبثٍٙب ايٗ زٞس وٝٔي ٘كبٖ وكٛض ٔتٛؾٍ زض

 ٔٛارٝ ٔكىُ ثب اؾت، رٟب٘ي ثبظاضٞبي زض رسي الظٔٝ حًٛض وٝ ضلبثتي ٔعيت وؿت ٘يع ٚ زاذّي ثعضي ٚ نٙبيٕ ذبضري ٔكبثٝ ثٍٙبٟٞبي

ٜ  وبٞف ثٝ ضٚ وكٛض زض ٚ ٔتٛؾٍ چهوٛ ثٍٙبٟٞبي ربيٍبٜ ٚ ٘مف ٌصقتٝ ؾبَ چٙس ٚالٕ َي ٞؿتٙس. زض ٝ   ٚ اؾالت  ثالٛز  ا٘الس آٟ٘الب ٘تٛا٘ؿالت

(. ثالٝ  68: 1394ثطذٛضزاض ثبقالٙس )ضيالبيي ٚ نالفب،     وكٛض التهبزي ٚ نٙٗتي تٛؾٗٝ زض ٔعيت ٘ؿجي اظ ثعضي ٚاحسٞبي ٚ ثٍٙبٟٞب ثٝ ٘ؿجت
 تيؾبَ پٙزٓ اظ قطٚٔ فٗبِ بٖيزضنس زض پب 42 جبيٞبي وٛچه، زض ؾبَ اَٚ ٚ تمطزضنس اظ ٚاحس 23ٔٛرٛز، حسٚز  آٔبض ؾبؼثطاَٛضي وٝ 

 قىؿالت ثب  (69: 1395)زازاـ پٛض ٚ ؾرٙساٖ،  ٔحيٍ ذبضري يب زاذّي وؿت ٚ وبضٌٛ٘بٌٖٛ  ُيزال(، ثٝ 42: 1396ٚ ٕٞىبضاٖ،  )پبضؾبپٛض
وٛچاله التهالبزي ثالب     ثٝ ثٍٙالبٜ ٞالبي   وتياُٖبي تؿٟ 1384اؾت وٝ اظ ؾبَ  يزض حبِ ٗيا٘س. اقسٜ تئٛارٝ قسٜ ٚ ٘بچبض ثٝ تٛلف فٗبِ

تالبوٖٙٛ   ،يٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾؤا٘زبْ قسٜ ٚ ثطاؾبؼ ٌعاضـ ٔطوع پػٚٞف ساض،يپب ييظٚزثبظزٜ، ثب ٞسق اقتغبَ ظا وتيٖٙٛاٖ تؿٟ
ٜ     (. اضظيالبثي 42: 1396ٚ ٕٞىالبضاٖ،   )پبضؾبپٛض ثط٘بٔٝ ٔٛفك ٘جٛزٜ ٚ ثب قىؿت ٔٛارٝ قسٜ اؾت ٗيا ٞالبي  ٞالب حالبوي اظ آٖ اؾالت والٝ ثٍٙالب

ٞبي ثبال رٟت زضيبفت زي ٔحوت پيطاقٟط ظاثُ )اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز( ٘يع ثٝ زِيُ ٚرٛز ٔٛإ٘ ٚ ٔكىوتي ٔب٘ٙس؛ پطزاذت ٞعيٙٝالتهب
پطٚا٘ٝ وؿت ٚ وبض، ٖسْ تٛا٘بيي ٔبِي ثطاي تبٔيٗ زؾتٕعز ٘يطٚي وبض ٚ تبٔيٗ ٞعيٙٝ ٔٛاز اِٚيالٝ، پطزاذالت ارالبضٜ ثٟالبي ّٔاله، ٘جالٛز ظيالط        

زض ٔحوت فٛق، وٕجٛز ثبظاض تمبيب، وبٞف تٛاٖ ذطيس ٔكتطيبٖ ٚ ٘يع اٚيبٔ ٘بثؿبٔبٖ ٚ ٘بُّٔٛة التهبز وكالٛض ٚ... اظ  ٔٙبؾت ٞبي ؾبذت
ثبقٙس وٝ ايٗ أط ثبٖج قسٜ نبحجبٖ ثٍٙبٜ ٞب ٔيُ ٚ اٍ٘يعٜ ذٛز ضا زض رٟت تٛؾالٗٝ وؿالت ٚ والبض ٚ حتالي     ٚيٗيت ُّٔٛثي ثطذٛضزاض ٕ٘ي

تٛا٘ٙس زض ضاؾتبي اٞساق ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ ذٛز ثٝ ٚيػٜ افعايف تِٛيس ٚ فطٚـ ٔحهٛالتكبٖ ٚ ٘يع ٕ٘ي ي فٗبِيت اظ زؾت ثسٞٙس ظيطاازأٝ
ٝ قغّي رسيس حطوت ٕ٘بيٙس. ٚ اظ احط ثركي ٔٙبؾت ٚ ّٖٕىطز لبثُ تٛريٟي ثطذٛضزاض ثبقٙس. ٞبي اضتمبء فطنت تٛؾالٗٝ   تيال إٞ ثب تٛرٝ ثال

يٍ ٚيػٜ حبوٓ ثطآٖ )ذكىؿبِي، ثؿتٝ قسٖ ٔطظ ٚ ثٝ تجٕ آٖ وٓ ضً٘ قالسٖ ٔالطاٚزات   قٟط ظاثُ ثٝ ٚاؾُٝ ٚرٛز قطا يبزالتهٞبي ثٍٙبٜ
قالٗ ضا  ٞالبي  ضٚظٜ وٝ  ثب تٛرٝ ثٝ ذكه ثٛزٖ ثؿتط ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس ظٔيٙٝ ايزبز َٛفبٖ 120ٔطظي ثب وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٚ ٘يع ٚظـ ثبزٞبي

زضنس حؿيٗ آثبز )٘تبيذ حبنالُ اظ تٕالبْ قالٕبضي     30ؾوْ آثبز،زضنس ا 3.68فطاٞٓ وطزٜ( ٚ ٕٞچٙيٗ ٘طخ ثبالي ثيىبضي زض ايٗ زٚ ٔحّٝ 
ٚ  آٖ افطاز ؾبوٗ زض ايٗ ٔحالوت ثالب   وٝ ضؾس يىي اظ ٔكىوتيزفتط تؿٟيٍّطي ٚ تٛؾٗٝ ٔحّي اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز( ثٝ ٘ٓط ٔي  ضٚثالط

 ثٝ نٙبيٕ ايٗ وٓ ٘يبظ ظايي اؾت ثٝ زِيُ تغبَاق زض آٟ٘ب تٛا٘بيي التهبزي،ٞبي ثٍٙبٜ ٞبئعيت اظ يىي زيٍط ؾٛي ٚ اظ اؾت ثيىبضي اؾت،

ثبقس )ثٙبثط ٘تبيذ حبنُ اظ تٕبْ قٕبضي زفتط تؿٟيٍّطي ٚ تٛؾٗٝ ٔحّالي اؾالوْ آثالبز ٚ    ٔي ٔترهم ٘يطٚي ٚ ووٖ ٞبي ٌصاضي ؾطٔبيٝ
 ضاٜ اظ يىي ٞب ثٍٙبٜ ٘ٛٔ ايٗ ضز ٌصاضي ؾطٔبيٝ ضؾسٔي ٘ٓط ٘فط زض ايٗ ثٍٙبٜ ٞب ٔكغَٛ ثٝ وبض ٞؿتٙس(. ثٝ 333حؿيٗ آثبز، رٕٗيتي ٔٗبزَ 

تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ثيىبض قالسٖ ٘يالطٚي والبض    التهبزي ٔيٞبي ثبقس قبيبٖ شوط اؾت ثطَطق ٘كسٖ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ ًُٔٗ ثيىبضي ٞبيحُ
-. تٛؾٗٝ ثٍٙبٜٞب، فمط ٚ ٘يع افعايف ثعٞىبضي زض ايٗ ٔحوت قٛز ٚ ظٔيٙٝ ٟٔبرطت رٕٗيت فٗبَ ضا اظ قٟط فطاٞٓ آٚضزقبغُ زض ايٗ ثٍٙبٜ

تٛا٘س ظٔيٙٝ ضا ثطاي ٍٟ٘ساقالت رٕٗيالت زض ٔحالوت    ٞب ضٚثطٚض ٞؿتٙس ٔيثعضي ثب ا٘ٛأ تحطيٓٞبي ٞبي وٛچه زض قطايٍ فّٗي وٝ ثٍٙبٜ
ٔٛرٛز زض ٔحوت اؾالوْ آثالبز ٚ    يالتهبز ٞبئٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ ٞسق ٔمبِٝ حبيط ثطضؾي فٛق فطاٞٓ آٚضز. ثب تٛرٝ ثٝ ُٔبِت شوط قسٜ

پيطاقالٟط ظاثالُ   ٔٛرالٛز زض ٔحالوت    يالتهالبز  ٞبئٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜتبوٖٙٛ زض اضتجبٌ ثب  ثبقس ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ،يآثبز قٟط ظاثُ ٔ ٗيحؿ
ا٘الالس اظ رّٕالالٝ ٔوقالالبٞي ٚ زيٍالالط ٔٛيالالٛٔ پطزاذتالالٝٞالالبي تحميمالالي ٔكالالبٞسٜ ٘كالالسٜ اؾالالت ٚ تحميمالالبت ٔكالالبٞسٜ قالالسٜ ثالالٝ ثطضؾالالي رٙجالالٝ

ٝ    يت ثٍٙبٜ( ثٝ تٗييٗ ٔيعاٖ ٔٛفم1394ٕٞىبضا٘ف) ا٘الس ٚ  ٞبي التهبزي ظٚز ثبظزٜ ثرف وكبٚضظي زض ضٚؾالتبٞبي قٟطؾالتبٖ ظاثالُ پطزاذتال
 ٗيال ا كيال تحم ٗيال ا يپطؾف اؾبؾال زض ثبال  ثطاؾبؼ ُٔبِت اقبضٜ قسٜپػٚٞف حبيط، زض ٘ٛٔ ذٛز زاضاي إٞيتي زض ذٛض تٛرٝ ذٛاٞس ثٛز. 
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ٕٔب٘ٗت وطزٜ ٚ آ٘بٖ ضا ثٝ ضوالٛز  ( آثبز ٗياؾوْ آثبز ٚ حؿطي ظاثُ )پيطاقٟ اظ تٛؾٗٝ ثٍٙبٟٞبي التهبزي زض ٔحوت  ياؾت وٝ چٝ ٖٛأّ
 ب٘سٜ اؾت؟وك

 هباًی ًظری
 ثؿاليبض  ٔرتّالف  وكٛضٞبي زض قسٜ وبض ٌطفتٝ ثٝ تٗبضيف ٚ ٘كسٜ اضائٝ ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه التهبزي ٞبي ثٍٙبٜ اظ ٚاحسي تٗطيف تبوٖٙٛ 

ٔكالتطوي   ٖٛأُ ٌيطز، أب اظ ٔي قىُ آٖ التهبزي تٛؾٗة ٔيعاٖ ٚ تهبزيٚيٗيت ال ثطٔجٙبي وكٛض ٞط ٞب زضايٗ ثٍٙبٜ .ثٛزٜ اؾت ٔتٙٛٔ
ٖ  ٔالي  زاض٘الس  تٗبضيف ٚرٛز وٝ زض ٕٞٝ ٝ  تالٛا ٓ  وبضوٙالبٖ،  تٗالساز  ثال ٓ  ؾالطٔبيٝ،  حزال ٔ  ٚ تِٛيالس،  حزال تىِٙٛالٛغي تِٛيالسات اقالبضٜ والطز.                       ٘الٛ

(.(Levy et al., 1987: 16 ٝرتّف ارتٕبٖي، تِٛيس نٙٗتي ٚ اضائٝ ذالسٔبت زض حالبَ ٘مالف    ٔٞبي أطٚظٜ نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ اظ رٙج
     آفطيٙي ٞؿتٙس ٚ زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ايٗ ٚاحالسٞب تالبٔيٗ وٙٙالسٌبٖ انالّي اقالتغبَ رسيالس، ٟٔالس تحالَٛ ٚ ٘الٛآٚضي ٚ پيكالطٚ زض اثالسأ            

قٛ٘س )ضيبيي وكٛضي ٔحؿٛة ٔي ٞبي التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٞطٞبي رسيس ٞؿتٙس ٚ اظ ٔٛحطتطيٗ ٖٛأُ زض ضقس ٚ تٛؾٗٝ ؾيؿتٓفٙبٚضي
(. زض ايٗ ظٔيٙٝ رٖٛ ضاثيٙؿٖٛ اؾتفبزٜ اظ نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ضا ثطاي وبٞف ثيىبضي ٚ ثيىبضي پٟٙالبٖ پيكالٟٙبز   2: 1396ٚ پبوطٚاٖ، 

زض ٔكالبغُ   زاضز وٝ تٛؾٗٝ نٙٗتي ٚ ٌؿتطـ نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٕٞطاٜ ثب افعايف رٕٗيت فٗبَوٙس. ٌٛض٘بض ٔيطزاَ ٘يع اْٟبض ٔئي
وٛچاله ٚ ٔتٛؾالٍ ضا   ٞالبي  ثٍٙبٜ تيإٞ(. زض ايطاٖ 25: 1395تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ضقس زضآٔس ؾطا٘ٝ ّٔي قٛز )ٟٔسيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، نٙٗتي، ٔي

ٔٛرٛز زض وكٛض ٔالب   ياظ قطوتٟب ظيبزي بضيوٛچه ٚٔتٛؾٍ زضنس ثؿ يٚاحسٞب ،يوطز. اظ ثٗس وّٕ يثطضؾ يفيٚ و يتٛاٖ اظ زٚ ثٗس وّٕ ئ
 يعئرتّف، چ يزض وكٛضٞب ي آٟ٘باضظـ افعٚزٜ ٗيتٛرٝ اؾت. ٕٞچٙ ُلبث ُ زض آٟ٘بقبغافطاز زٞٙس ٚ تٗساز ئ ُيىرٟبٖ ضا تك ٘يع زضٚ 
 يٌصاضٝيؾطٔبثٝ ضا  يتٛا٘ٙس ثرف ذهٛنيٚاحسٞب ٔ ٗيا ،يفي. اظ ثٗس وقٛزقبُٔ ٔياظ اضظـ افعٚزٜ وُ وكٛض ضا  يٕيؾْٛ تب ٘ هي ٗيث

 تيال ثٝ ذبَط وٛچه ثٛزٖ، لسضت اثتىالبض ٚ ذول ٚ  زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛ٘س يؾبظ يذهٛني ذٛة زض رٟت ٙٛاٖ اثعاضثٝ ٖٚ  وٙٙس كيٞب تكٛ
 ذالبل  ؾالبذتبض  ؾالجت  ثٝ ثعضي نٙبيٕ وٝ اظ آ٘زب ٌٛيٙسآزضـ ٔي ٚ چٙب٘چٝ اوؽ (.36: 1390، ٚ ٕٞىبضاٖ يسذتي)ثس زاقتٝ ثبقٙ يكتطيث

ٓ  پاليف،  اظ ثيف وٛچه، نٙبيٕ ضقس ظٔيٙٝ ٘ساض٘س، ٌبٖهطق وٙٙسَّٔجي تٙٛٔ ثٝ رٛاثٍٛيي ضا زض الظْ اُ٘ٗبق ذٛز، زض  قالسٜ اؾالت.   فالطاٞ
ٚ ضاحالت تالط اظ    طيوٛچه ٚ ٔتٛؾٍ، أىبٖ پص ٕينٙب يضقس ثطا ،يٚ ضٚ٘ك التهبز ييقىٛفب ٍيزض قطا ٌٛيسٔي( 1959پٗ ضظ )ربيي زيٍط 
اضٚپالب،   ٖٛيؿال يقسٜ تٛؾٍ وٕ ييقٙبؾبٞبي تيِٚٛاظ ا يىوٝ يثب تٛرٝ ثٝ ايٗ  .(25: 1395 ٚ ٕٞىبضاٖ، بٖي)ٟٔس ثعضي اؾت ٕيتٛؾٗٝ نٙب

ٚ  يا٘ؿزبْ التهبز ياضتمب ٗيٚ ٕٞچٙ سئكبغُ رس زبزيا ،يضقس التهبز هيذطز، وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ثٝ ٔٙٓٛض تحطٞبي اظ قطوت تيحٕب
ٔؿيط ثطٚ٘طفالت اظ  ٚ  Samitowska, 2011: 43)) وٙٙس ضا فطاٞٓ  يضقس التهبز ئحىٓ ثطا ياٝ يپب تٛا٘ٙسايٗ ثٍٙبٜ ٞب ٔي اؾت يارتٕبٖ

ٝ  ءٔٙٓٛض ثمب ٞب ثٝايٗ ثٍٙبٜزض ؾطاؾط رٟبٖ زٞس وٝ أب قٛاٞس ٘كبٖ ٔي (.83: 1398) ثٟطأي، ٕ٘بيس ثحطاٖ تٛؾٗٝ ضا ٕٞٛاض  ذالٛز  ٚ تٛؾالٗ
 ب ٔٛا٘ٗي ٔٛارٝ ٞؿتٙسالتهبزي ثطاي تٛؾٗٝ ذٛز ث ٞبيثٍٙبٜ. زض ايطاٖ ٘يع (Wu & Xub,2020: 3) ضٚثطٚ ٞؿتٙس يرسٞبي تيثب ٔحسٚز

ٔٛإ٘ ثبظاض ٔخُ ٚرٛز ذطيسٞبي ا٘حهبضي، ٘ٛؾب٘بت زض ٖطيٝ ٚ تمبيب، ذطيس ٔالٛاز اِٚيالٝ زض    -1 :زا٘ؿت ُيثٝ قطح  ش آٟ٘ب ضا تٛاٖ وٝ ٔي
ب٘ىي، ٔب٘ٙس، ٔكىوت ٔطثٌٛ ثٝ اضائٝ يالٕب٘ت ٘بٔالٝ ٞالبي ثال     ئٛإ٘ ٔبِ -2 ... ٞب ٔٙزط ٔي قٛز  ٚ ٕتٞبي وٓ وٝ ثٝ افعايف لئميبؼ

(، ٘جٛزٖ ؾطٔبيٝ والبفي  3: 1396)ضيبيي ٚ پبوطٚاٖ،، افعايف فكبض ٘مسيٍٙي ثط ثٍٙبٜ ٞبٔحهٛالت تأذيط زض زضيبفت زضآٔس حبنُ اظ فطٚـ
 :Samitowska, 2011)ٚ ضغت ثٝ ايالٗ افالطاز )   ُئ ياٖتجبضات اظ ضٚ يٖسْ اُٖب ٔب٘ٙس ٙبٖيوبضآفط يثب٘ه ٞب ثطا طا٘ٝيؾرتٍ بؾتيؾٚ 

اَوٖبت اظ رّٕٝ:  ٔرتّفٖسْ زؾتطؾي ثٝ ا٘ٛأ  - Tambunan,2015: 32.3)ٞب، ٞعيٙٝ ظيبز ٘يطٚي وبض ٚ... )ليٕت ٟ٘بزٜ ، ثبال ثٛز46ٖ
ٚ ٔتٛؾٍ ثطاي وٕاله ثالٝ    زاذّي ٚ ذبضري، اَوٖبت زض ٔٛضز ٚيٗيت ٔبِي ٚ فٙبٚضي نٙبيٕ وٛچه بظاضٞبيث ٔٛضزاَوٖبت ثبظاضيبثي زض 

 ٔالٛاز  تأٔيٗ ٔٙبثٕ ٔٛضز زض اَوٖبت ّٖٕيبتي، ٚ فٙي اَوٖبت ٌصاضي،ؾطٔبيٝ زض رٟتوبضٞبي ٔٙبؾت ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ زض ا٘تربة وؿت ٚ 
(، ثط ايٗ ٖميسٜ ٞؿتٙس وٝ ٖسْ زؾتطؾي ثٝ اٖتجبض، ٖسْ ٔٛفميت زض زؾتطؾي ثٝ وؿت ٚ 2008تِٛيس اؾت زض ايٗ ظٔيٙٝ تئٛ ٚ چًٛ٘) اِٚيٝ

: ٙالس ٔب٘ زِٚالت ٞالبي  بؾالت ؾي -4(. Teoh & Chong, 2008: 35تٛؾالٗٝ ٞؿالتٙس )   وبضٞبي ضؾٕي ٚ قجىٝ ارتٕبٖي اظ زيٍط ٔٛإ٘ ٖٕسٜ
ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ، ٔٛإ٘ ازاضي ثالطاي اذالص ٖالٛاضو ٚ فمالساٖ ٟ٘بزٞالبي حالُ زٖالبٚي        ٘بتٛا٘ي زض ايزبز ٔحيٍ تٛإ٘ٙسؾبظ ثطاي ثٍٙبٜ

ٞالبي  تيال حٕبالظْ اؾالت  ٍبٜ ٞب ثب آٖ ضٚثطٚ ٞؿالتٙس،  ثٙ ٗيوٝ ا ي(. ثب تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىوت8: 1394ي، كبئيٚ ّٖ ي)آظاز... احتٕبِي ٚ 
. يىي (29: 1386 ،ي)ازضاو ٓيآٟ٘ب ثبق يي ٚ تٛؾٗٝٚ قبٞس ضقس ٚ قىٛفب بفتٝي فيآٟ٘ب افعا ضا٘سٔبٖتب  ثٝ ُٖٕ آيسثٍٙبٜ ٞب  ٗياظ ا يٌٛ٘بٌٛ٘
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يي اؾت وٝ ثٝ وطات اظ ظثبٖ زِٚتٕطزاٖ ٝٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ، ٘ٓطيٝ اٍِٛي تٛؾٗٝ ذٛقٞبي زض ظٔيٙٝ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜتطيٗ ٔسَاظ ٔحجٛة
ا٘س ٔٛرجبت ضقس التهبزي ضا زض ثؿتطٞبي رغطافيبيي ذالٛز فالطاٞٓ آٚض٘الس    ٞب تٛا٘ؿتٝاٖتساِي ثرف تٗبٖٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔي قٛز. ايٗ ذٛقٝ

  ب ؾالُٛح ثالباليي افالعايف   ٚضي ٚ ٘الٛآٚضي ضا تال  نٙٗتي، ثٟطٜٞبي ( ٔٗتمس اؾت وٝ ذٛق1985ٝ( چٙب٘چٝ پطتط)8: 1394)آظازي ٚ ّٖيكبئي، 
يالي ٚ...  ذسٔبت ٔالبِي، ٔكالبٚضٜ  ٞبي (. ٞط ذٛقٝ نٙٗتي ٔتكىُ اظ تٗسازي اظ نٙبيٕ وٛچه ٚ ا٘ٛأ قطوتporter,1985: 96زٞٙس )ٔي

ٞبي ؾيؿالتٕبتيه ثالب يىالسيٍط، يالٕٗ زؾالتيبثي ثالٝ       اضتجبَي ٔٙٓٓ ٚ ٕٞىبضيٞبي . ايٗ نٙبيٕ ثب ايزبز قجىٝ(29: 1386 ،ي)ازضاواؾت 
وٛچه التهبزي ايالطاٖ زض  ٞبي قٛ٘س. ثٍٙبٜنٙبيٕ وٛچه ٕٞچٖٛ ٘ٛآٚضي ٚ تٙٛٔ ٘يع ثطذٛضزاض ٔيٞبي تِٛيس ا٘جٜٛ، اظ ٔعيتٞبي قبذم

ذطز التهبزي ضا زض لبِت يه پتب٘ؿيُ ربٕٔ تط ثٝ وبض ٌيط٘س )آظازي ٚ ّٖيكبئي، ٞبي يي ٔي تٛا٘ٙس ْطفيتذٛقٝٞبي لبِت تكىيُ تٗبٚ٘ي
1394 :8.)  

 زٞس. التهبزي ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز ضا ٘كبٖ ٔيٞبي ٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ( 1ٔقىُ)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش (. 1)شكل

 ٍ٘بض٘سٌبٖ: ٔٙجٕ

 

التهبزي ثٝ ثطذالي  ٞبي ٞبي ا٘زبْ قسٜ زض ذهٛل ثٍٙبٜٞب، تحميمبت ٚ پطٚغٜ ذهٛل ٌعاضـثب ُٔبِٗٝ ٚ وٙىبـ زض ٔتٖٛ ّٖٕي ثٝ
(، ثالٝ  1396ٌالطزز. ضيالبيي ٚ پالبوطٚاٖ )    قٛيٓ وٝ زض ازأٝ ثحج ثٝ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب اقبضٜ ٔالي  ي ٔطتجٍ ثب تحميك حبيط ضٚثطٚ ٔيٞب پػٚٞف

ا٘س. ٞسق تحميالك قٙبؾالبيي ٚ اِٚٛيالت ثٙالسي ٔٛا٘الٕ      ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ پطزاذتٝقٙبؾبيي ٚ اِٚٛيت ثٙسي ٔٛإ٘ ٔٛرٛز زض تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ
تٛنيفي اؾت. ربٔٗٝ آٔبضي تحميك ٔسيطاٖ، وبضٔٙساٖ  -ٚ ٔتٛؾٍ اؾت. ضٚـ تحميك اظ ٘ٛٔ پيٕبيكي وٛچهٞبي ٔٛرٛز زض تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ

ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ نٙٗتي ٔؿتمط زض اؾتبٖ ٞؿتٙس. ثطاي تزعيٝ ٚ تحّيُ اَوٖالبت اظ آظٔالٖٛ فطيالسٔٗ ٚ والبي زٚ     ٚ ٔؿئِٛيٗ قطوت
ٞالبي  ٔبٕ٘ پيكٟٙبزي زض ٔسَ پالػٚٞف زض تٛؾالٗٝ ٚ پيكالطفت قالطوت    اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيذ حبنُ اظ پطٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ٞط چٟبض 

ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ  يثٙسٚ ضتجٝ يثطضؾ(، ثٝ 1397وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ اؾتبٖ ؾٕٙبٖ زذيُ ثٛزٜ ٚ ٔٛإ٘ ثبظاض زض اِٚٛيت پبؾد لطاض زاضز. قٟطؾتب٘ي)
ٜ  صاضي ٚ اِٚٛيت ثٙسي چبِفتحميك قٙبؾبيي، تبحيط ٌ پطزاذتٝ اؾت. ٞسق( (SME وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ زا٘ف ٔحٛض يٞبثٍٙبٜ -ٞالبي ثٍٙالب

. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض، پؽ اظ تبييس ضٚايي ٚ پبيبيي پطؾكالٙبٔٝ ٔكالتُٕ   اؾت ضيٛي ّٖٓ ٚ فٙبٚضي ذطاؾبٖ ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ًٖٛ پبضن
س ٔتغيالط  زِٚتي، التهبزي ٚ زضٖٚ ثٍٙبٞي ضتجٝ ثٙسي ٔتغيطٞب تٛؾٍ آظٖٔٛ فطيسٔٗ ا٘زبْ قس. ٘تبيذ پػٚٞف ٘كبٖ ٔالي زٞال  ٞبي ثط چبِف
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ٝ    ٞبي زِٚتي ثٗٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ چبِف ٚ ٔتغيط چالبِف چبِف زاض٘الس. ثيالسذتي ٚ    ٞالبي ثٗالسي لالطاض   ٞالبي التهالبزي ٚ زضٖٚ ثٍٙالبٞي زض ضتجال
 پطزاذتٝ اؾت. ٞبثٍٙبٜ ٗياظ ا تياضائٝ چبضچٛة حٕب ٚ( SME)وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ  يٞبٔٛإ٘ ٔٛرٛز زض تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ يثطضؾ(، ثٝ 1390ظضٌط)

 ٗيال اظ ا تيال حٕبي ثطا يٚ اضائٝ چبضچٛث يٞبي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ نٙٗتٔٛإ٘ ٔٛرٛز زض تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ ٗئٟٕتط ييقٙبؾبك ٞسق اظ ايٗ تحمي
ِٛ   يٞبٔهبحجٝ ذيٚ ٘تب يتزطثي، اضاؾتب ثط اؾبؼ ُٔبِٗبت وتبثرب٘ٝ ٗيٞب پطزاذتٝ اؾت. زض اثٍٙبٜ ٚ وبضقٙبؾالبٖ   ٗيثٝ ُٖٕ آٔسٜ ثالب ٔؿالئ

 ئتٛؾٍ ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاض پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز ثطضؾ وٛچه ٚ يٚ ٔكىوت ثٍٙبٟٞب ٔٛإ٘ ٗيٞب، ٟٕٔتط SMEٚ  طثٍيش ييارطا يٞبزؾتٍبٜ
 ئٛارالٝ ٔال   ئتٗالسز ي طٚ٘يٚ ث يٚ ٔكىوت زضٚ٘ ٞبتيوٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ثب آؾ يٞب. ٘تبيذ حبنّٝ ٘كبٖ زاز وٝ ثٍٙبٌٜطفت لطاض ُيٚ تحّ

ٚ  ،يبثيال ثبظاض ،يفٙال  ،يٚ ٔتٛؾٍ زض چٟبض حٛظٜ ٔالبِ  وٛچهٞبي ُٕ آٔسٜ اظ ثٍٙبٜثٗ يطٔبِيٚ غ ئبِ يتٟبيٚ حٕب وتيتؿٟ ٗيثبقٙس. ٕٞچٙ
(، پػٚٞكي تحالت ٖٙالٛاٖ   1392پٛض ٚ تٛاليي ). ويبٖايٗ زؾتٝ اظ ثٍٙبٜ ٞب ثبقس ٔكىوت ثٛزٜ ٚ ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ضاٍٞكبي ي٘بوبف يتيطئس

ا٘س ٞسق ايٗ پالػٚٞف قٙبؾالبيي   ٔبِعي ا٘زبْ زازٜ وكٛض يالتهبز ٞبيفٗبِيت تٛؾٗٝ ٔميبؼ زض ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه ٞبيثٍٙبٜ ٘مف ثطضؾي
ٞب ٘مف وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ نٙبيٕ تِٛيسي ثب ضقس ؾطيٕ ٚ ٘يع تٗييٗ ؾٟٓ آٟ٘ب زض التهبز ٔبِعي اؾت. ٘تبيذ ٘كبٖ زاز ايٗ قطوتٞبي ثٍٙبٜ

زضنالس اظ والُ    3/72ثرالف نالٙٗت،    فٗالبَ زض ٞالبي  زضنس اظ قطوت 8/93وٙٙس. ايٗ قطوت ٞب ٟٕٔي ضا زض تٛؾٗٝ التهبز ٔبِعي ايفب ٔي
زضنس اظ اؾترساْ ٘يطٚي وبض ايٗ وكالٛض ضا   9/38حبثت ٚ ٞبي زضنس اظ زاضايي 6/27زضنس اظ اضظـ افعٚزٜ تِٛيس، 8/25تِٛيسات وبضذب٘زبت،

پطزاذتالٝ  ِٟؿالتبٖ  ذطز، وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ زض  ٞبيثٍٙبٜ يٙئٛإ٘ تٛؾٗٝ وبضآفط(،  ثٝ ثطضؾي 2011) تٛٚؾىبيؾبٔا٘س. ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ
ٟٔالٓ  ٔمبِالٝ   ٗيال التهبز ِٟؿتبٖ اؾت. ا يآٟ٘ب ثطا تيذطز، وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٚ إٞٞبي ثٍٙبٜٔمبِٝ اضائٝ ّٖٕىطز ٚ تٛؾٗٝ  ٗيٞسق ا اؾت.

ٝ    قٛ٘س ٔٛضز ثحج لطاض يثب آٖ ٔٛارٝ ٔ ٙبٖيوؿت ٚ وبض ضا وٝ وبضآفط هي تيطئس ئٛإ٘ ثطا ٗيتط ٖالسْ   زازٜ اؾت. ٘تالبيذ ٘كالبٖ زاز وال
ِٟؿالتب٘ي ٚ  ٞالبي  ٔسيطيت ٘بوبضآٔس ٔٙبثٕ ٔبِي قىبق ضلالبثتي ثاليٗ قالطوت    ٚ وؿت ٚوبض اظ يت وبفي زِٚت، حٕبيت ٔحسٚز ٔٛؾؿبتحٕب

 ئٙبثٕ ا٘ؿالب٘  تيْطف تيٚ تمٛ ئكبغُ التهبز يساضيپبٔمبِٝ اي تحت ٖٙٛاٖ  (،2021ازٜ اؾت. ٞط٘يتب ٚ ٕٞىبضاٖ )ذبضري ضا ٌؿتطـ ز
ٚ  ٝيال ُٔبِٗالٝ تزع  ٗيال ٞسق اا٘س ي ا٘زبْ زازٜ( زض قٟط ٔبوبؾبض، ا٘سٚ٘عSMEsوٛچه ٚ ٔتٛؾٍ )ٞبي قطوت يثٟطٜ ٚض فيثط اؾبؼ افعا

 يٚض ثٟالطٜ  فيافالعا  وٙٙالسٜ ٗ يالي وبض ثٝ ٖٙالٛاٖ ٖبٔالُ تٗ   ثطايوٛچه ٚ ٔتٛؾٍ  يٞب ( قطوتHR) ئٙبثٕ ا٘ؿب٘ تيْطف تيتمٛ -1 ُيتحّ
ٚوالبض،   وؿالت  يٚض (، ثٟالطٜ HR) ئٙالبثٕ ا٘ؿالب٘   تيْطف تيتمٛ طيأحت -2وبض اؾت.  يطٚي( ٚ رصة SMEs٘)وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ  يٞب قطوت
اظ تٛؾٗٝ  تي٘مف زِٚت زض حٕب يؾبظ ٙٝيثٟ -3(. SMEs)وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ  يٞب قطوت يساضيٚوبض ثط پب  ٚ تٙٛٔ وؿت ياظ فٙبٚض ٜاؾتفبز

ٔكالبٞسٜ،   كيال زازٜ ٞالب اظ َط  اؾالت.  (SMEs)وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٞبي قطوت يساضيحجبت وؿت ٚ وبض ٚ پب ،يثٟطٜ ٚض فيوؿت ٚ وبض، افعا
ٍ  ،يوٕال  يفيتٛن يٞبُ يپػٚٞف اظ تحّ ٗيزض ا يوٕ ُيتحّ رٕٕ آٚضي قسٜ اؾت. يٚ ٔؿتٙسؾبظ ي٘ٓطؾٙز ك،ئهبحجٝ ٖٕ ٚ  يٕٞجؿالت

 يتٙٛٔ ثركٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ  يٕٞطاٜ ثب اؾتفبزٜ اظ فٙبٚض يا٘ؿب٘ يطٚي٘ تيْطف تي٘كبٖ زاز وٝ تمٛ ذيوٙس. ٘تب يچٙسٌب٘ٝ اؾتفبزٜ ٔ ٖٛيضٌطؾ
ٝ 2021. ؾٛضيب ٚ ٕٞىبضاٖ )( زاقتٝ اؾتSMEs)وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٞبي ثٍٙبٜ يثٟطٜ ٚض فيزض افعا يثٝ وؿت ٚ وبض، ؾٟٓ ٔخجت اي ( ٔمبِال

ٍ  ُيال ُٔبِٗٝ تحّ ٗيٞسق ا ا٘سا٘زبْ زازٜ ثبظ ي٘ٛآٚض ثب وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٞبيثٍٙبٜ يٚضثٟطٜ فيافعا ،يضقس التهبزتحت ٖٙٛاٖ   يچٍالٛ٘
اظ  يجال يتطوضٚـ تحميالك   .اؾالت وٛچاله ٚ ٔتٛؾالٍ   ٞالبي  قطوت يثٟطٜ ٚض فيوٙٙسٜ افعا ٗييثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ تٗ يس التهبزّٖٕىطز ضق

ُٔبِٗالٝ   ٗيال ا ذيثٝ زؾالت آٔس٘الس. ٘تالب    يٚ ٔؿتٙسؾبظ ي٘ٓطؾٙز ك،ئكبٞسٜ، ٔهبحجٝ ٖٕ كياؾت ٚ زازٜ ٞب اظ َط يفيٚ و يوٕ مبتيتحم
. قالٛز  يضفالبٜ ٔالطزْ ٔال    فيٚ افالعا  يالتهالبز  يٞب ثٍٙبٜ يٚض ثٟطٜ فيثبٖج افعا يآٚض فٗ يٕٞطاٜ ثب ٘ٛآٚض يوٝ ضقس التهبز زٞس ي٘كبٖ ٔ

زض  يُال ئح ؿالت يظ ساضيال ٚ تٛؾٗٝ پب يثط ٘ٛآٚض يوٛچه ٚ ذطز ٔجتٙ يٞب تٛؾٗٝ قطوت(، ٔمبِٝ اي تحت ٖٙٛاٖ 2020حطيبتي ٚ ٕٞىبضاٖ)
وٛچه  يٞب زض ّٖٕىطز قطوت يُئح يساضيثط پب تٛا٘س ئ يضتٛؾٗٝ ٘ٛآٚآيب اؾت وٝ  ٗيا كيتحم ٗيٞسق اا٘س. ا٘زبْ زازٜ غطة ؾٛٔبتطا

 يٕ٘ٛ٘الٝ ا  يثط ضٚ Amos2.2ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ئٗبزالت ؾبذتبض ئسِؿبظ ُيپػٚٞف اظ ضٚـ تحّ ٗيزض ا ثٍصاضز. طيتأح ساضيذطز پب
 يبثيال ٚ ثبظاض ٙالس ئحهالَٛ، فطآ  ي٘الٛآٚض ؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ آٖ ا ُيٚ تحّ ٝيتزع ذي٘فط اظ پبؾد زٞٙسٌبٖ اؾتفبزٜ قس. ٘تب 190ٔتكىُ اظ 

تكبثٝ ٔمبِٝ فٛق ثب زيٍط تحميمبت ا٘زبْ قسٜ زض ايٗ اؾت والٝ زض ضاثُالٝ ثالب     زاضز ساضيپب SMEثط تٛؾٗٝ ّٖٕىطز  ئخجت لبثُ تٛرٟ طيتأح
فٛق ثب تحميمبت حبيط ثٝ ِحبِ  ٞبي التهبزي تحميمبتي زض ؾُح وكٛض ٚ ٘يع قٟط ظاثُ ا٘زبْ قسٜ اؾت أب تٕبيع ٔمبِٝٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ
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اي ٔكبٞسٜ ٘كالسٜ اؾالت. اظ   ٞبي التهبزي ٔٙبَك پيطاقٟطي ظاثُ، ُٔبِٗٝٔٛيٖٛي زض ايٗ اؾت وٝ تبوٖٙٛ زض ضاثُٝ ثب ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ
 . ِحبِ ربٔٗٝ آٔبضي ٘يع ٘ٛآٚضي ضؾبِٝ فٛق زض ايٗ اؾت وٝ ثٝ ثطضؾي زٚ ُٔٙمٝ پيطاقٟطي ظاثُ پطزاذتٝ اؾت

 رٍشْا   دادُ ٍ
ٔ  اظ ٞالب،  تٕٗيٓ يبفتٝ لبثّيت ِحبِ ثٝ ٟ٘بيت زض ٚ ٔيسا٘ي ٞب، ٌطزآٚضي زازٜ ٘حٜٛ ٘ٓط اظ ،ثبقس ئ يّيتحّ -يفيتٛن حبيط تحميك  ٘الٛ

 226زض ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿاليٗ آثالبز قالٟط ظاثالُ)     التهبزي ثٍٙبٟٞبي نبحجبٖ تحميك قٛز ربٔٗٝ آٔبضي ايٗ ٔي ٔحؿٛة پيٕبيكي
ٔٛرالٛز   يالتهالبز ٞبي ؾپؽ ثب تٛرٝ ثٝ تٗساز ثٍٙبٜ (2حبَ حبيط زض ٔحوت فٛق ٔكغَٛ ثٝ فٗبِيت ٔي ثبقٙس قىُ )اؾت وٝ زض  ثٍٙبٜ(

ثالطاي   ثٝ زؾت آٔس،زضنس،  95 ٙبٖيثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ زض ؾُح إَ ٕ٘ٛ٘ٝ حزٓثٝ ٖٙٛاٖ ، ٞبثٍٙبٜ (142زض ٔحوت فٛق تٗساز )
زض ٔحّٝ اؾالوْ   يثٍٙبٜ التهبز 88ز تٗسا ٗيوٝ اظ اسٜ تؿٟيٓ ثٝ ٘ؿجت زض ٞط ٔحّٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ثطآٚضز حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٞط ٔحّٝ اظ لبٖ

 ٘ٓط ٔٛضز پبؾرٍٛيبٖ تٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ، ثٝ چبضچٛة ٔطارٗٝ ثب ثٗس، ّٚٞٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة ٌطزيس. زضآثبز  ٗيثٍٙبٜ زض ٔحّٝ حؿ 54آثبز ٚ 

 ثالطاي  انالّي  اثالعاض  .قالس  ٌالطزآٚضي  پطؾكٙبٔٝ َطيك اظ ٘يبظ ٔٛضز ٞبي ؾپؽ زازٜ ٚ قسٜ ةا٘ترب تهبزفي نٛضت ثٝ َجمبت يه اظ ٞط زض

ٝ  ٔحمالك  پطؾكٙبٔٝ تحميك، ٞبي ثٝ پطؾف پبؾد رٟت زازٜ ٞب ٌطزآٚضي ٝ  ثالٛز  ؾالبذت ٝ  وال ٝ  انالّي  ثرالف  اظ ؾال  فالطزي  ٞالبي  ٔكرهال

اظ زيس پبؾرٍٛيبٖ ثٝ ٚؾيّٝ َيف  يهبزالتٞبي ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ يثطضؾ ٚ ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه ثٍٙبٟٞبي ٖٕٛٔي پبؾرٍٛيبٖ، ٔكرهبت
ٗ  ثالطاي  ٚ ٌطفالت  لالطاض  تبييس پػٚٞف ٔٛضز ٔٛضز ٔٛيٛٔ ظٔيٙٝ زض ٔترههبٖ پبُ٘ ثب ٘ٓط پطؾكٙبٔٝ ِيىطت تكىيُ قسٜ ثٛز. ضٚايي  تٗيالي

ٝ  انالّي  ٔميبؼ ثطاي قسٜ وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ آِفبي ٔمساض وٝ ٌطفت ا٘زبْ آظٖٔٛ تحميك پيف اثعاض پبيبيي ٝ  " يٗٙالي  پطؾكالٙبٔ  ٔٛا٘الٕ تٛؾالٗ

ٝ  چٙس ٌيطي تهٕيٓ زٞي ٚظٖٞبي ٔسَ ثسؾت آٔسٜ اؾت. رٟت تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب اظ 71/0 ،"التهبزي ثٍٙبٟٞبي  آ٘تطٚپالي  قبذهال
 . ٌطزيس اؾتفبزٜ saw ٚ قبٖ٘ٛ

 محالت اسالم آباد و حسین آبادهای های مورد مطالعه برای تعیین سطح توسعه بنگاه(. شاخص1جدول )
 یارزیر هع هعیار

بزضاتي ٖسْ حجبت الظْ زض ٔمطضات، يٛاثٍ ٚ ؾيبؾت ٞبي اضظي ٚ تزبضي، ٖسْ اٖٕبَ ثٕٛلٕ ؾيبؾتٟبي تكٛيمي زِٚت اظ لجيُ ٔٗبفيت ٔبِيبتي، رٛائع ن لب٘ٛ٘ي -ٔٛإ٘ 

ٛچه ٚ ٔتٛؾٍ تٛؾٍ زِٚت، ٚرٛز ، وبفي ٘جٛزٖ تؿٟيوت ٚ حٕبيتٟبي ٔبِي ٚ غيطٔبِي ثُٕٗ آٔسٜ اظ ثٍٙبٟٞبي و...)ٔٗبفيت اظ پطزاذت ٖٛاضو زاذّي ٚ
وٛچه، ٖسْ ٚحست ضٚيٝ ٞبي ترههي تٛؾٍ زِٚت ثطاي پطزاذت تؿٟيوت ثٝ ثٍٙبٜٞبي ٔٛإ٘ ازاضي ٚ لب٘ٛ٘ي ثطاي زضيبفت تؿٟيوت، ٖسْ تٗييٗ ثب٘ه

 ٞب، ٚرٛز لٛا٘يٗ ٔتٗسز ٚ ثًٗب ٔتٙبلى زض وكٛضٔيبٖ ثب٘ه ٞب زض اضائٝ تؿٟيوت ثٝ ثٍٙبٜ

 ذطز، وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ، ٔكىوت رٟت نسٚض وبالثٝ زاذُ ٚ ذبضد اظ وكٛضٞبي ْ ٚرٛز ٔتِٛي ٚاحس زض ظٔيٙٝ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜٖس ٔٛإ٘ ؾيبؾي

 ٔحّي )اؾفبِت ٘بٔٙبؾت ٚ ...( ، لطاض ٌطفتٗ زض ٔىبٖ ٘بٔٙبؾت )حبقيٝ قٟط(، فمساٖ پٟٙبي ثب٘س ٔٙبؾت ثطاي ايٙتط٘ت ٞبي يٗف ظيط ؾبذت ظيط ؾبذتي -ٔٛإ٘ 

 ٔسيطيتيٖسْ ٟٔبضت ٘يطٚي وبض، پبييٗ ثٛزٖ ؾُح تحهيوت زض ٘يطٚي وبض، ٖسْ تٕبيُ ثٝ زضيبفت ٔكبٚضٜ ثبظاضيبثي، يٗف زض زا٘ف التهبزي ، ٔبِي ٚ  آٔٛظقي -ٟبضتي ٔٛإ٘ ٔ

فطٚقي ٔحهٛالت، تحطيٓ تزبضي ايطاٖ، ثبال ثٛزٖ ٘طخ تٛضْ زض وكٛض، ٔكىوت ٔبِي  ٚ ٘يطٚي وبض، ٘ٛؾبٖ زض ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ، ذطزٜ ؾطٔبيٖٝسْ تٙبؾت  ٔبِي ٚ ٞعيٙٝ اي -ٔٛإ٘ 
 زٖ ٘طخ ثٟطٜ ثب٘ىيثٟب، ٞعيٙٝ آة ٚ ثطق، ايٙتط٘ت، ٔبِيبت، ثيٕٝ، تبٔيٗ ٟ٘بزٜ ٞب(، وبٞف ٘مسيٍٙي، ثبال ثٛٞب )اربضٜ ثٍٙبٜ

 ٞب ٚ ٘يع ٔهبحجٝ ثب وبضقٙبؼ التهبزي زفتط تؿٟيٍّطي اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبزٔٙجٕ: ٍ٘بض٘سٌبٖ، حبنُ ُٔبِٗبت ٔيسا٘ي ٚ ٌفتٍٛ ثب نبحجبٖ ثٍٙبٜ

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 ّا  تجسیِ ٍ تحلیل دادُ
ٚ  تٗالبٚ٘ي  ثٍٙب1ٜ، ذهٛني ثٍٙبٜ 138 تيٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قسٜ اؾت ٔبِى ثٍٙبٜ وٝ ثٝ 142٘كبٖ زاز وٝ اظ ٔزٕٛٔ  كيتحم ذي٘تب

وٙٙالس.  ٔالي  تيثٍٙبٜ ثسٖٚ ٔزٛظ فٗبِ 76فٗبِيت ٚ ٔزٛظ  يثٍٙبٜ زاضا 66فٛق  ٞبياظ ٔزٕٛٔ ثٍٙبٜٕٞچٙيٗ . ي زاضزٖٕٛٔثٍٙبٜ ٔبِىيت  3
ثٍٙبٜ تٗبٚ٘ي ٞؿتٙس. اظ  4ثٍٙبٜ ٔبِىيت ذهٛني زاض٘س ٚ  138ٞبي التهبزي ثطاؾبؼ ٘حٜٛ ٔسيطيت ٘كبٖ زٞٙسٜ آٖ اؾت وٝ تٛظيٕ ثٍٙبٜ

-اي فٗبِيت ٔيثٍٙبٜ ثٝ نٛضت اربضٜ  59ثٍٙبٜ زض ّٔه قرهي ذٛز فٗبِيت زاض٘س ٚ نبحجبٖ  83٘ٓط ٚيٗيت ٔبِىيت ؾبذتٕبٖ، نبحجبٖ

 التهالبزي ٞالبي  ثٍٙبٜ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ؾٙزف ضٔٙٓٛ ثٍٙبٜ ثسٖ ثيٕٝ فٗبِيت زاض٘س. ثٝ 107ثٍٙبٜ زاضاي ثيٕٝ ٚ  35وٙٙس. اظ ٘ٓط ٚيٗيت ثيٕٝ 
ٖ  آ٘تطٚپالي  قبذهٝ چٙس ٌيطي تهٕيٓ زٞي ٚظٖٞبي ٔسَ آثبز(، اظ حؿيٗ ٚ آثبز اؾوْ زض )ٔحوت ٔٛرٛز ٌطزيالس.   اؾالتفبزٜ  saw ٚ قالب٘ٛ

 تالط پاليف  وٝ ٞؿتٙس ٔٗيبضي 5 ٔٗيبضٞب، ٞب، ٔحوت ٚ ٌعيٙٝ. ثبقس ٔي( ٞب ؾتٖٛ) ٔٗيبضٞب ٚ( ؾُطٞب) ٞب اظ ٌعيٙٝ ٔتكىُ تهٕيٓ ٔبتطيؽ
( ٔبتطيؽ اِٚيٝ اَوٖبت تهٕيٓ ٌيطي حبنُ اظ پطؾكٙبٔٝ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. وٝ زض آٖ ثٝ تطتيت زض ٔحّالٝ  2رسَٚ ) .قس اقبضٜ ٞب آٖ ثٝ

ٕ ثٝ تطتيت وٕتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٔٛا٘ 71/2ٚ ٔٛإ٘ ؾيبؾي ثب ٔيبٍ٘يٗ  58/2، ٔٛإ٘ ظيط ؾبذتي4/2ثب آهَزشی -هْارتی  اؾوْ آثبز ٔٛإ٘

اؾوْ آثالبز ثالٝ ذالٛز اذتهالبل     ٞبي ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضا زض ثيٗ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ 53/3ٚ ٔٛإ٘ ٔبِي ثب ٔيبٍ٘يٗ  78/2لب٘ٛ٘ي ثب ٔيبٍ٘يٗ
ثالٝ    51/2 ٔٛا٘الٕ ظيطؾالبذتي  ٚ  42/2، ٔٛإ٘ ٟٔالبضتي ٚ آٔٛظقالي   38/2ا٘س. اظؾٛي زيٍط زض ٔحّٝ حؿيٗ آثبز ٔٛإ٘ ؾيبؾي ثب ٔيبٍ٘يٗزازٜ

 ا٘س.ثٝ تطتيت ثيكتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضا زض ثيٗ ٔٛإ٘ وؿت وطزٜ 39/3ٚ ٔٛإ٘ ٔبِي  81/2يٗ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٔٛإ٘ لب٘ٛ٘ي ثب تطتيت وٕتط

 خام )ماتریس تصمیم گیری(های (. ماتریس داده2جدول )

هَاًع  هَاًع قاًًَی   شاخص

 سیاسی

هَاًع 

 زیرساختی

آهَزشی -هَاًع هْارتی 

 اهٌیت

هَاًع 

 هالی

 53/3 4/2 58/2 71/2 78/2 اؾوْ آثبز

 39/3 42/2 51/2 2/38 81/2 حؿيٗ آثبزي

sum 59/5 09/5 09/5 82/4 92/6 

 1400ٞبي تحميك،: يبفتٝٔٙجٕ

 وقعیت محالت اسالم آباد و حسین آباد در شهر زابل(. م2شكل )
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 اظ زازٜ ٞب ٘طٔبِؿبظي ثٝ الساْ  1وطزٖ ثي ٔميبؼ ٖجبضتي ثٝ يب زازٜ ٞب ٔميبؼ وطزٖ يىؿبٖ ٔٙٓٛض ثٝ زازٜ ٞب ٔبتطيؽ تكىيُ اظ پؽ
(، وٝ َجك آٖ زض 102: 1392زٞس )انغطپٛض، ( ضا ٘كبٖ ٔي3َجك رسَٚ ) "ٔبتطيؽ ٘طٔبَ قسٜ قبذهٟب"تطتيت  سيٗث ٚ ( ٌطزيس2) ضاثُٝ

ثٝ تطتيالت زاضاي وٕتالطيٗ    507/0ٚ ٔٛإ٘ ظيط ؾبذتي ثب ٚظٖ 498/0، ٔٛإ٘ ٟٔبضتي ٚ آٔٛظقي 497/0ٔحّٝ اؾوْ آثبز ٔٛإ٘ لب٘ٛ٘ي ثب ٚظٖ
اؾوْ آثبز ٞؿتٙس. اظ ٞبي ثٍٙبٜ زاضاي ثيكتطيٗ ٚظٖ زض ثيٗ پٙذ ِٔٛفٝ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ 510/0ٔبِي ثب  ٚ ٔٛإ٘ 532/0ٚظٖ ٚ ٔٛإ٘ ؾيبؾي  ثب 

ثٝ تطتيت زاضاي وٕتطيٗ ٚظٖ ٞؿتٙس ٚ  493/0ٔٛإ٘ ظيطؾبذتي / 490ٚ، ٔٛإ٘ ٔبِي 468/0َطفي زض ٔحّٝ حؿيٗ آثبز ٔٛإ٘ ؾيبؾي ثب ٚظٖ

حؿيٗ آثبز ثسؾالت  ٞبي ثيكتطيٗ ٚظٖ ضا زض ثيٗ پٙذ ِٔٛفٝ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ 503/0٘ٛ٘يٚ ٔٛإ٘ لب 502/0ي ثب ٚظٖآٔٛظق–ٔٛإ٘ ٟٔبضتي 
 ا٘س. آٚضزٜ

 (. ماتریس نرمال شده3جدول )

 xi/∑xi هَاًع هالی آهَزشی -هَاًع هْارتی   هَاًع زیرساختی  هَاًع سیاسی هَاًع قاًًَی 

 510/0 498/0 507/0 532/0 497/0 اؾوْ آثبز

 490/0 502/0 493/0 468/0 503/0 حؿيٗ آثبز

 1400ٞبي تحميك،يبفتٝ ٔٙجٕ:

 (Wj)ّن بِ ًسبت شاخصْا اّویت ٍ  ( dj )اًحراف درجِ ، (Ej)شاخصْا آًترٍپی برآٍرد

ٗ  ٔٙٓالٛض  ثٝ قس اقبضٜ ٘يع پػٚٞف قٙبؾي ضٚـ زض وٝ َٛض ٕٞبٖ ٘ٓالطات   اظ اؾالتفبزٜ  ثالب   ٔٙترالت  إٞيالت قبذهالٟبي   ٚ ٚظٖ تٗيالي
 اظ آٔالسٜ  زؾت ثٝ( ٌٛيٝ ٞب)ٞب زازٜ زض ٞب، قبذم ثطاي آٔسٜ زؾت ثٝ ٟ٘بيي ٚظٖ ٟ٘بيت زض. ٌطزيس اؾتفبزٜ يطيت آ٘تطٚپي اظ پبؾرٍٛيبٖ 

 اذتهالبل  ٚظٖ (4رالسَٚ)  (.102: 1392تط قالٛ٘س )انالغطپٛض،    زليك تط ٚآٔسٜ ٚالٗي زؾت ثٝ ٘تبيذ تب قس، يطة ي پبؾرٍٛيبٖپطؾكٙبٔٝ
ٝ  (، ٕٞبُ٘ٛض4َجك رسَٚ ) .اؾت قسٜ اضائٝ ٚ ٔحبؾجٝ ٔٙترتٞبي قبذم اظ يه ٞط ثٝ يبفتٝ ُ  پيساؾالت  ٘تالبيذ  اظ وال ٝ   ٖبٔال  ٘رؿالت وال

ثبقٙس ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔي 0/(246ؾيبؾي )ٚظٖ  ٔٛإ٘ زازٜ اؾت، اذتهبل ذٛز ٞبي التهبزي ثٝزض ثيٗ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ ضا ٚظٖ ثيكتطيٗ
تٛا٘س ثبٖج ضٚ٘الك  تهبزي وكٛض زاض٘س نبزضات وبال ثٝ زاذُ ٚ ذبضد اظ وكٛض ٔياي زض ايزبز اقتغبَ ٚ تٛؾٗٝ الٞب ٘مف ثطرؿتٝوٝ  ثٍٙبٜ

-التهبزي ٚ حفّ حجبت التهبزي وكٛض قٛز ثٝ ٖجبضت زيٍط نبزضات ثٝ زِيُ زاقتٗ تطاظ تزبضي ٔخجت ثٝ زِيُ وبٞف ٚاثؿتٍي اظ ِٔٛفٝ

٘ٙس: لٛا٘يٗ زؾت ٚ پالبٌيط ٌٕطوالي، نالبزضاتي ٚ ٔبِيالبتي     قٛز أب زض ايٗ ظٔيٙٝ ٚرٛز ٔكىوتي ٔبٔي ٞبي لسضت التهبزي وكٛض ٔحؿٛة
ثبظضٌب٘ي ذبضري وكٛض ٚ ... ثبٖج ٌطزيسٜ وٝ قٟط ظاثُ ثالب ٚرالٛز   ٞبي ٞبي ثب٘ىي، ثركٙبٔٝوكٛض، ٘جٛز حجبت زض ثبظاض اضظ ٚ لٛا٘يٗ، تحطيٓ

ٜ  ٞٓ ٔطظ ثٛزٖ ثب وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٚ ٚرٛز ْطفيت ثبال ثطاي نبزضات ثٝ وكٛض ٕٞؿبيٝ ٘تٛا٘س -اظ ٔعيت ٔطظ ثٟطٜ وبفي ضا ثجطز يٗف ثٍٙالب

ٞبي التهبزي وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ زض نبزضات ٚ حًٛض وٕطً٘ آٟ٘ب زض ثبظاضٞبي ثيٗ إِّّي ثٝ زِيالُ ٖالسْ ٚرالٛز ٔتالِٛي ٚاحالس زض ظٔيٙالٝ       
ٗ ٔؤِفٝ اظ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ زٚٔي تحميك، ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ثب التهبزي وكٛض اؾت.ٞبي ؾيبؾتٍصاضي ٚ ارطايي زض حٛظٜ تزبضت ٚ ٘يع تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ

التهبزي ٚرٛز زاضز اظ رّٕٝ: ٘ٛؾالبٖ زض  ٞبي ثبقس. ٔكىوت ٔبِي فطاٚا٘ي پيف ضٚي ثٍٙبٜ( ٔي200/0التهبزي ٔبٕ٘ ٔبِي)ٚظٖٞبي ثٍٙبٜ
عٜ نبحجبٖ ٞب قسٜ اؾت ٚ ايٗ أط ثٝ ٖ٘ٛي ثبٖج وبٞف اٍ٘يليٕت ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ثبال ثٛزٖ ٘طخ تٛضْ زض وكٛض ثبٖج وبٞف ٘مسيٍٙي ثٍٙبٜ

ٞب ثطاي تبٔيٗ ٔٛاز اِٚيٝ ثٍٙبٜ ذٛز ٞط ضٚظ ثالب ليٕالت رسيالس    ٞب ثطاي ازأٝ فٗبِيتكبٖ قسٜ اؾت زض حبَ حبيط نبحجبٖ ايٗ ثٍٙبٜايٗ ثٍٙبٜ
قٛ٘س وٝ ايٗ أط ثيبٍ٘ط ايٗ ٚالٗيت اؾت وٝ ٘ٛؾب٘بت ليٕت ٕٞچٙبٖ ثٝ لٛت ذٛز ثبلي اؾت ايالٗ ٘ٛؾالب٘بت ٚ ٕٞچٙاليٗ ٖالسْ     ٔٛارٝ ٔي

افعايس، اظ ؾٛي زيٍالط ذطيالسٞب نسزضنالس ٘مالسي ٚ حتالي پاليف       ٔٛاز اِٚيٝ ثطاي ثطذي ذٌُٛ تِٛيس زض ثبظاض ثط قست ايٗ ٔكىُ ٔيٚرٛز 
ٞب تب ضٚظ تحٛيُ ٔٛاز اِٚيٝ ٔٛضز ٘يبظ ذٛز، اظ ليٕت لُٗي وبالي ذطيساضي قالسٜ  پطزاذتي قسٜ اؾت ايٗ ٔٛيٛٔ ؾجت قسٜ نبحجبٖ ثٍٙبٜ

وبال حؿبثكبٖ ضا تؿٛيٝ وٙٙس. أب زض حبَ حبيط ٘ٝ تٟٙب ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ افعايف چكٍٕيطي زاقتٝ، ثّىٝ تب ثي ذجط ثبقٙس ٚ پؽ اظ تحٛيُ 
ٞب ثٝ زِيُ ضوٛز التهبزي فطٚـ ثؿيبضي اظ وبالٞبي ذٛز ضا ثٝ ظٔبٖ تحٛيُ، ليٕت وبالٞب زض ٘ٛؾبٖ اؾت. اظ َطفي نبحجبٖ ثطذي ثٍٙبٜ

                                                      
1
  Ineommensurable 
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وٙٙالس والٝ ايالٗ أالط ثبٖالج      ٙس ٚ پؽ اظ ؾٝ يب قف ٔبٜ ُٔبِجبت ذٛز ضا اظ ذطيساض زضيبفت ٔالي زٞنٛضت غيط ٘مسي ٚ يب الؿبَي ا٘زبْ ٔي
قٛز. اظ َطفي، زيٍط ٔكىوت ٔبِي ثٍٙالبٜ ٞالب)وٕجٛز ثالبظاض تمبيالب، اؾالتٟون، ارالبضٜ ثٟالبي ٔىالبٖ،         وبٞف ٘مسيٍٙي ثٍٙبٜ التهبزي ٔي

ٝ    ٞب زضآٔحهٛالت ٚ ...( ثبٖج ٌطزيسٜ نبحجبٖ ايٗ ثٍٙبٜ فطٚقي ذطزٜ ٞالبي  ٔس پبييٙي وؿت وٙٙس وٝ زض ثطذي ٔالٛاضز حتالي وفالبق ٞعيٙال
ٞب اْٟبض زاقتٙس وٝ نطفب ثطاي فطاض اظ ثيىبضي ٚ ذب٘ٝ ٘كاليٙي ٚ ثالب ٚرالٛز وؿالت     زٞس ثطذي نبحجبٖ ايٗ ثٍٙبٍٜٟ٘ساضي ثٍٙبٜ ضا ٞٓ ٕ٘ي

آٚض٘الس. ٔزٕالٛٔ ٔٛا٘الٕ    يس ضٚظا٘ٝ ذٛز ضا ثسؾت ٔالي زضآٔس ا٘سن اظ ايٗ ضاٜ حبيط ثٝ تُٗيّي ثٍٙبٜ التهبزي ذٛز ٘يؿتٙس ٚ اظ ايٗ َطيك ٖٛا
 ثبقس.      ثالب التهبزي ُٔطح ٔيٞبي ٞب ضا ثب چبِف ٔٛارٝ وطزٜ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜٔبِي فٛق ضٚ٘س ضقس ٚ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ

آٔٛظقالي )ٚظٖ  -ٔٛإ٘ ٟٔبضتي ٚ حؿيٗ آثبز، ٔحوت اؾوْ آثبز زض ٞبي التهبزيٜتٛؾٗٝ ثٍٙب ٔٛإ٘ تحميك، ؾٛٔيٗ ٖبُٔ اظ ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ
ٞب ؾبظٔب٘ي زاضاي إٞيت ثيكتطي اؾت تب حسي وٝ ثطذي نبحجُٙطاٖ ثالط  ( أطٚظٜ زض ٕٞٝ ؾبظٔبٖ ٞب ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي اظ ؾبيط ٔؤِف189/0ٝ

ي آٖ اؾت ٘ٝ ؾالطٔبيٝ ٚ يالب   وٙس ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ايٗ ٖميسٜ ٞؿتٙس وٝ آ٘چٝ زض ٟ٘بيت ضٚ٘س تٛؾٗٝ التهبزي ٚ ارتٕبٖي يه وكٛض ضا تٗييٗ ٔي
ٜ  ٔٙبثٕ ٔبزي آٖ وكٛض، ظيطا ايٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي اؾت وٝ ٖبُٔ ثٟطٜ ٞالبي التهالبزي   ثطزاضي اظ ؾطٔبيٝ اؾت. ثٙب ثط آٔبض تٕبْ قالٕبضي ثٍٙالب

٘فط زاضاي  136ؾٛاز ٚ ٘فط ثي 58ٞبي زٚ ٔحّٝ تٛؾٍ زفتط تؿٟيٍّطي ٚ تٛؾٗٝ ٔحّي اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز اظ ٔزٕٛٔ قبغّيٗ زض ثٍٙبٜ
  ٜ التهالبزي تالبحيط ٔٙفالي    ٞالبي  تحهيوت اثتسايي ٞؿتٙس .تحهيوت پبييٗ ٘يطٚي وبض ٚ ٕٞچٙيٗ ٖسْ ٟٔبضت آٟ٘ب ثط ضٚي ضا٘السٔبٖ ثٍٙالب

قغّيف اؾت ٖالسْ ٟٔالبضت فالطز ؾالجت     ٞبي ٌصاقتٝ ٚ اظ ؾٛيي پيكطفت قغّي ٚ فطزي ٞط قرم زض ٌطٚ آٌبٞي ٚي زض ا٘زبْ ٔؿئِٛيت
تٛا٘س تبحيط ثؿعايي زض ٔٛفميت وؿت ٚ وبضٞب زاقتٝ ثبقس زضيبفت ٔكبٚضٜ ثبظاضيبثي قٛز. اظ َطفي ٔكبٚضٜ ثبظاضيبثي ٔئي تمّيُ وبضآيي آٖ

اي ثبظاضيبثي قىُ زٞس ٚ ثبٖج ايزبز ظيط ؾبذت ٔٙبؾت رٟت ثبظاضيبثي ٚ فطٚـ پيٛؾتٝ ٚ پطٚغٜٞبي تٛا٘س ثٝ قىُ ٔٙبؾجي ثٝ فٗبِيتٔي
يىي اظ زاليُ ٖسْ تٕبيُ نبحجبٖ ثٍٙبٜ ٞب ثٝ زضيبفت ٔكالبٚضٜ ثبظاضيالبثي ايالٗ اؾالت والٝ ٕٔٗالٛال ٔكالبٚضاٖ        ٞب قٛز أب ٔحهٛالت ثٍٙبٜ

ٞبي ٔحالوت فالٛق ثالطاي نالبحجبٖ ثٍٙالبٜ ٞالب       وٙٙس وٝ پطزاذت آٖ ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ التهبزي ثٍٙبٜثبظاضيبثي زؾتٕعز ظيبزي زضيبفت ٔي
ٞالب ثالٝ زضيبفالت    زٞٙس وٝ ايٗ أط ثبٖج ٖسْ ضغجت نالبحجبٖ ثٍٙالبٜ  حهَٛ ٕ٘ئمطٖٚ ثٝ نطفٝ ٘يؿت ٚ اظ َطفي تًٕيٙي ثطاي فطٚـ ٔ

قالٛز  پصيطي يه ثٍٙبٜ ٔالي ٔكبٚضٜ ثبظاضيبثي قسٜ اؾت. اظ َطفي يٗف زض زا٘ف التهبزي، ٔبِي ٚ ٔسيطيتي ٕٔٗٛال ثبٖج يٗف زض ضلبثت
ي ارالطاي وؿالت ٚ والبضذٛز، اظ زا٘الف ٖٕيالك      حالٜٛ ثٍٙبٜ التهبزي ثبيس حتٕب زض ؾُح ا٘تربة ٚ تهٕيٓ ٌيطي ذٛز ٘ؿجت ثٝ اثعاضٞالب ٚ ٘ 

التهبزي ثالٝ ضاٞىبضٞالبي ٔالسضٖ ٔالسيطيتي ٚ ٔالبِي ٚ ٘يالع يالٗف زض زا٘الف         ٞبي ثطذٛضزاض ثبقٙس ٖسْ تؿٍّ ٔسيطاٖ تهٕيٓ ٌيط٘سٜ ثٍٙبٜ
ثبقس. طح ٔيالتهبزي ُٔٞبي التهبزي ثبٖج وبٞف ؾُح ضلبثت پسيعي ثٍٙبٞبي ٔحوت فٛق قسٜ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ زيٍط ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ

التهبزي ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿاليٗ آثالبز، ٔٛا٘الٕ لالب٘ٛ٘ي ثالب       ثٍٙبٟٞبي ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ اظ ٖبُٔ چٟبضْ قسٜ زض ثبال، اقبضٜ ٖبُٔ ؾٝ اظ پؽ
اضظـ پالَٛ ّٔالي ثالٝ قالست     تزبضي وكٛض ثبٖج قالسٜ   ٚ اضظي ٞبي ؾيبؾت ٚ يٛاثٍ ٔمطضات، زض الظْ حجبت ثبقس ٖسْ( ٔي188/0)ٚظٖ 

-. ٖسْ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ؾيبؾالت ضز، وٕتط ثبظاضٞبي ٚالٗي ضا ثٝ تحطن ٚا زاٞبي التهبزي زِٚتزِيُ ؾيبؾتزٓ ٘مسيٍٙي ثٝحيبثس. وبٞف 

قٛز زض  اي( ٖبُٔ انّي ضوٛز التهبزي، وبٞف اضظـ پَٛ ّٔي ٚ ثي حجبتي التهبز ووٖپِٛي، ثبظضٌب٘ي )اضظي( ٚ ٔبِي زِٚت )ثٛزرٝٞبي 
التهبزي زض رٟت پطزاذت تؿٟيوت ثب٘ىي ٚ ٚرٛز ٔٛإ٘ ازاضي ٚ لب٘ٛ٘ي ؾالرت  ٞبي زِٚت اظ ثٍٙبٜ چٙيٗ قطايُي ٖسْ حٕبيت ثٝ ٔٛلٕ

ٔٛضز پصيطـ ثب٘ه قطايٍ ذبل ٚ ٚيػٜ اي زاض٘س ٔخو ٔٗطفالي يالبٔٗ وبضٔٙالس،    ٞبي ٞب )يبٔٗرٟت پطزاذت تؿٟيوت ثٝ نبحجبٖ ثٍٙبٜ
يع ٚاْ ثٝ حؿبة ٔكتطي ٚ ٘بإَيٙب٘ي ٘طخ ؾٛز تؿٟيوت ثب٘ىي( تبحيط ثؿعايي ثطضؾي ٚ اضظيبثي وبضايي ٚ ثبظزٞي ثٍٙبٜ، پطٚؾٝ َٛال٘ي ٚاض

ٞب زض قطايٍ ؾرت التهبزي تعضيك  ٔٙبثٕ ٔالبِي زِٚالت ثالٝ    زض ٖسْ ضغجت نبحجبٖ ثٍٙبٜ ٞب زض زضيبفت ٚاْ زاضز ثٙب ثٝ ٌفتٝ نبحجبٖ ثٍٙبٜ
ذٛاٞس قس أب قطايٍ ؾالرت لالب٘ٛ٘ي ٚ ازضاي ثالطاي زضيبفالت     وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ثٝ ذطٚد وكٛض اظ ضوٛز ٚ ضٚ٘ك التهبزي ٔٙزط ٞبي ثٍٙبٜ

قٛز وٝ افطازي وٝ ٘يبظ قسيس ثٝ زضيبفت ايٗ تؿٟيوت زاض٘س زض ؾطزضٌٕي تؿٟيوت ٚ ٕٞچٙيٗ ٖسْ ٚحست ضٚيٝ ٔيبٖ ثب٘ه ٞب ثبٖج ٔي
ٝ  ٔٙهطق قٛ٘س. ٖبُٔ پٙزٓ اظ لب٘ٛ٘ي ٚ ازاضي قسٜ ٚ زض پبيبٖ اظ زضيبفت ٚاْٞبي ٚ ثوتىّيفي لطاض ٌيط٘س ٚ ٌطفتبض پيچ ٚ ذٓ  ٔٛإ٘ تٛؾالٗ

پٛقف يالٗيف آ٘التٗ   ٞب ( ثٙب ثٝ ٌفتٝ نبحجبٖ ثٍٙب187/0ٜظيطؾبذتي ثب )ٚظٖ  التهبزي ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز، ٔٛإ٘ ثٍٙبٟٞبي
ثبقس ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ ايٙتط٘ت ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ ٞب ٔي ثطاي ٔٙبؾت ثب٘س پٟٙبي ٕٞطاٜ ٕٞچٙيٗ فمساٖ زٞي تّفٗ

ٝ وطزثطاي وبض ؾطيٕ تط ٚ ٞٛقٕٙس اؾتفبزٜ  تٛاٖتّفٗ ٕٞطاٜ ٚ اتهبَ ثٝ قجىٝ ايٙتط٘ت ٔيٞبي اظ لبثّيتوٝ  وؿالت ٚ   . ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وال
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184  ٝ82ضيعي، قٕبضٜ ّٖٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

-ٚ ؾبزٜ تطؾطيٕ وؿت ٚ وبض تب ٞط يه اظ ٔهطق وٙٙسٌبٖ ٚ نبحجبٖ وٙسٔييه ظيط ؾبذت ُٕٔئٗ ضا فطاٞٓ  فٙبٚضي ٘ٛيٗ ثط ٔجتٙي وبض

تٛاٖ ثالب  ٔي، ٕٞچٙيٗ ثب وبٞف ٞعيٙٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي اِٚيٝ ثطاي وؿت ٚ وبضٞب ٚ ثب ؾبزٜ ؾبظي ٚ اثسأ، پيسا وٙٙسبٚضي تُجيك ط ثب ايٗ فٙت
ٔتفبٚت اضتجبٌ ثطلطاض وطز ٚ تجبزَ وبال ٚ اَوٖبت زاقت. أب يٗف آ٘تٗ زٞي تّفٗ ٕٞطاٜ زض ٔحالوت   رغطافيبييٞبي ٔىبٖ ٕٞٝ افطاز زض

 ٌطفتٗ ٞبي ٘ٛيٗ فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت اظ َطفي لطاضاؾتفبزٜ اظ فٙبٚضيٞبي كىوتي ضا ثطاي نبحجبٖ ثٍٙبٜ ٞب زض ظٔيٙٝاؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ ٔ
ٞالب  ٘بٔٙبؾت )پيطاقٟط( ثبٖج قسٜ ايٗ ٔكىوت ًٔبٖف قٛ٘س ٖسْ زؾتطؾي ثٝ ربزٜ ٔٙبؾت ٚ آؾفبِت ثبٖج قسٜ وٝ ايٗ ثٍٙبٜ ٔىبٖ زض

ال ثٝ زاذُ يب ذبضد اظ ثٍٙبٜ ذٛز پطزاذت ٕ٘بيٙس ٖٕٛٔب نبحجبٖ ٚؾبئٍ ٘مّيٝ ثٝ زِيالُ ٚرالٛز رالبزٜ    ٞبي ٌعافي ضا ثطاي حُٕ ٘مُ وبٞعيٙٝ
ٝ اضتجبَي ٘بٔٙبؾت ٚ فبنّٝ اظ ٔطوع قٟط، ثطاي حُٕ ٚ ٘مُ وبال ثٝ ايٗ ٔٙبَك ٔيُ ٚ ضغجتي اظ ذٛز ٘كبٖ ٕ٘ي  زٞٙس ٍٔط ثب پطزاذت ٞعيٙال

 ثيكتط ثطاي حُٕ ٚ ٘مُ وبال.   

 (Wj)هم به نسبت شاخصها اهمیت و  ( dj ) انحراف درجه ، (Ej)شاخصها آنتروپی . برآورد4جدول

[nij*Ln nij] هَاًع قاًًَی 
هَاًع 

 سیاسی
 هَاًع زیرساختی

-هَاًع هْارتی 

 آهَزشی

هَاًع 

 هالی

 -34/0 -35/0 -34/0 00/0 -35/0 اؾوْ آثبز

 -35/0 -35/0 -35/0 00/0 -35/0 حؿيٗ آثبزي

∑[nij*Ln nij] 698/0- 000/0 690/0- 691/0- 692/0- 

k*∑[nij*Ln nij]یا Ej 235/0 000/0 235/0 235/0 235/0 

dj 762/0 000/1 765/0 763/0 764/0 

Wj 188/0 246/0 187/0 189/0 200/0 

 1400ٞبي تحميك،يبفتٝ :ٔٙجٕ

 ( (sawهَرد هطالعِ بر هبٌای هدلّای طبقِ بٌدی هَاًع تَسعِ هحلِ

ٞبي ٔطتجٍ ثب ٞالط ياله اظ   ٔٙسضد زض پطؾكٙبٔٝ زض لبِت ٔٗيبضٞب ٚ ظيط ٔٗيبضٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝ، زازٜٞبي ٕ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜرٟت تٗييٗ ٔٛا٘

زض لبِت      ( تٗييٗ ٚظٖ قسٜ ٚ ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ ضاث4ُٝتب  1ٔٗيبضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آ٘تطٚپي )رساَٚ
ا٘زبْ ٌطفت ٚ زض ثيٗ ٔٛا٘الٕ تٛؾالٗٝ زض ٔحّالٝ     (5) رسَٚ ثط ٔجٙبي ظيطٔٗيبضٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝ ضتجٝ ثٙسي ٔحوت ٔٛضز ُٔبِٗٝ sawضٚـ 

( ثٝ تطتيالت  010259/0( ٚ ٔٛإ٘ ظيط ؾبذتي ثب ٚظٖ )09866/0(، ٔٛإ٘ ٟٔبضتي ٚ آٔٛظقي ثب ٚظٖ )08395/0اؾوْ آثبز ٔٛإ٘ ٔبِي ثب ٚظٖ )
ا٘س. اظ َطفي زض ثيٗ ٞب ضا ثسؾت آٚضزٜ( ثيكتطيٗ ٚظ11201/0ٖٛإ٘ ؾيبؾي ثب ٚظٖ )( ٚ 11063/0ٔٞب ٚ ٔٛإ٘ لب٘ٛ٘ي ثب ٚظٖ )وٕتطيٗ ٚظٖ

( 09948/0(، ٔٛإ٘ ٟٔبضتي ٚ آٔٛظقالي ) 09837/0(، ٔٛإ٘ ؾيبؾي )08027/0ٞب زض ٔحّٝ حؿيٗ آثبز ٔٛإ٘ ٔبِي ثب ٚظٖ )ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ
ٞب ضا زض ثيٗ ٔٛإ٘ تٛؾالٗٝ  ( ثيكتطيٗ ٚظ11182/0ٖٚ ٔٛإ٘ لب٘ٛ٘ي ثب ٚظٖ )( 09980/0ثٝ تطتيت وٕتطيٗ ٚظٖ ٚ ٔٛإ٘ ظيط ؾبذتي ثب ٚظٖ )

ثيكالتطيٗ ٚ   507/0( ٔحّٝ اؾوْ آثبز ثالب ٕ٘الطٜ ٟ٘البيي   5ا٘س. ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ثسؾت آٔسٜ اظ رسَٚ قٕبضٜ )التهبزي وؿت وطزٜٞبي ثٍٙبٜ
تٛرٝ ثٝ پيٕالبيف ٔيالسا٘ي ٚ ٌفتٍالٛ ثالب وبضقالٙبؼ التهالبزي زفتالط        وٕتطيٗ ٔيعاٖ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ضا زاضا ٔي ثبقٙس. ثب  490/0حؿيٗ آثبز ثب 

زأساضي(  46ٔحّٝ اؾوْ آثبز تِٛيسي )ٞبي تؿٟيٍّطي ٚ تٛؾٗٝ ٔحّي اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز قٟط ظاثُ ٔكرم ٌطزيس وٝ ثيكتط ثٍٙبٜ
ٞبي وٙٙس. ٔمساضي اظ قيط ٚ فطاٚضزٜاق ٔيٞبي ِجٙي قٟط ظاثُ ٚ ٘يع قٟطٞبي اَطٞؿتٙس وٝ وٕه قبيب٘ي زض تبٔيٗ ٌٛقت ٚ ٘يع فطآٚضزٜ

ٞبي فطٚـ ٔحهٛالت ِجٙي ؾُح قالٟط  ٞب تٛؾٍ نبحجبٖ ٔغبظٞب )زٚ٘، وكه، ؾط قيط ٚوطٜ حيٛا٘ي ٚ ...( نجحِجٙي حبنُ اظ ايٗ ثٍٙبٜ
تٗساز ظيالبز زأالساضي زض   قٛز اظ َطفي ثٝ زِيُ اؾتمطاض قٛز ٚ ٔمساضي ٞٓ ثٝ تٗبٚ٘ي ذطيس قيط زض ؾُح قٟط تحٛيُ زازٜ ٔيذطيساضي ٔي

ذسٔبتي فطٚـ )وبٜ، ّٖٛفٝ شضت يب يٛ٘زٝ(، زض ايٗ ٔحّٝ ٔؿتمط ٞؿتٙس والٝ ثبٖالج   ٞبي ايٗ ٔحّٝ، ٔكبغُ رب٘جي ٔطتجٍ ثب آٖ ٔب٘ٙس ثٍٙبٜ
ي اَطاق ٚ ٘يع ٞب قسٜ اؾت. ٖوٜٚ ثط زأساضاٖ ٔحّٝ اؾوْ آثبز، زأساضاٖ ضٚؾتبٞبزؾتطؾي ؾطيٕ ٚ آؾبٖ زأساضاٖ ايٗ ٔحّٝ ثٝ ايٗ ثٍٙبٜ

ٜ وٙٙس ٔيضٚؾتبٞبي زٚضزؾت ٘يع ثطاي تٟيٝ ّٖٛفٝ ثٝ ايٗ ٔحّٝ ٔطارٗٝ ٔي ٞالبي ٔحّالٝ   تٛاٖ ٌفت وٝ يىي اظ زاليُ ضٚ٘ك التهبزي ثٍٙالب
 ثبقس. اؾوْ آثبز ٘ؿجت ثٝ ٔحّٝ حؿيٗ آثبز ٕٞيٗ ٔؿئّٝ ٔي
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 هَرد هطالعِّای . رتبِ بٌدی هحالت هَرد هطالعِ بر هبٌای شاخص5جدٍل

Si=∑nij*Wj هَاًع هالی آهَزشی -هَاًع هْارتی   هَاًع زیرساختی  هَاًع سیاسی هَاًع قاًًَی sum Rank 
 1 507/0 08359/0 09866/0 10259/0 11201/0 11063/0 اؾوْ آثبز

 2 490/0 08027/0 09948/0 09980/0 09837/0 11182/0 حؿيٗ آثبز

 1400ٞبي تحميك،يبفتٝ ٔٙجٕ:

  گیریًتیجِ

 ٚ نٙٗتي وكٛضٞبي ٚ ٘ساضز ٚرٛز التهبزي وكٛضٞب تٛؾٗة ٚ ضقس ثطاي ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه نٙبيٕ إٞيت ٚ ٘مف زض تطزيسي أطٚظٜ   
ٗ  فطاٞٓ ٚ وبض ٚ وؿت فًبي ثٟجٛز ٔكىوت، ٚ ٔٛإ٘ ضفٕ ؾبٔب٘سٞي، الظْ زضنسز ضيعيثط٘بٔٝ ٚ ٌصاضي ؾيبؾت ثب تٛؾٗٝ زض حبَ  ؾالبذت

ٗ  ٘ٓالط  زض ثالب  ٞؿالتٙس.  ًُٔٗ ثيىبضي حُ ٚ وبضآفطيٙي تٛؾٗة ضاؾتبي زض نٙبيٕ ايٗ اظ ثيكتط ٞطچٝ ٌيطيثٟطٜ ٔٙٓٛض ثٝ ظٔيٙة الظْ  ٌالطفت

التهبزي ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز ا٘زبْ ٌطفالت. ثالب تٛرالٝ ثالٝ      ثٍٙبٟٞبي تٛؾٗٝ ٔٛإ٘ ثطضؾي ثب ٞسق تحميك ايٗ ٔٛيٛٔ، إٞيت
پيطاقالٟطي ظاثالُ    اظ تٛؾٗٝ ثٍٙبٟٞبي التهالبزي زض ٔحالوت   يوٝ چٝ ٖٛأّ كيمتح ٗيا يپطؾف اؾبؾتٛاٖ ثٝ تحميك ٔي ايٗ ٞبييبفتٝ

 زض ٔتٗالسزي  ٔحوت فٛق ثب ٔٛإ٘ ٞبيثٍٙبٜ ب٘سٜ اؾت  پبؾد زاز ٚ ٌفت وٕٝٔب٘ٗت وطزٜ ٚ آ٘بٖ ضا ثٝ ضوٛز وك( آثبز ٗياؾوْ آثبز ٚ حؿ)

ؾيبؾالي،   ،ظيطؾالبذتي  ،آٔٛظقالي –ٟٔبضتي ، ٔبِي ٔٛإ٘ ٙذ زؾتٝپ قبُٔ ٔٛإ٘ ايٗ ٟٕٔتطيٗ وٝ ٔٛارٝ ثٛز٘س ذٛز تٛؾٗٝ ثطاي ٔرتّف اثٗبز
( زاضاي ثيكتطيٗ إٞيالت  246/0ؾيبؾي ثب ٚظٖ ) ٔٛإ٘ ُٔبِٗٝ ٔٛضز ثٍٙبٟٞبي اظ زيسٌبٜ نبحجبٖ قسٜ، اقبضٜ ٔبٕ٘ پٙذ ثيٗ زض لب٘ٛ٘ي ثٛز٘س.

چٖٛ زض تحميك آٟ٘ب ٔٛإ٘ ؾيبؾي ثٝ ٖٙٛاٖ اِٚيٗ ( ٕٞؿٛ اؾت 1394نفب ) ايٗ ثرف اظ تحميك ثب ٘تبيذ ُٔبِٗبت ضيبئي ٚ ٞبيثٛز. يبفتٝ
ثبقس ايٗ ثرف اظ ٘تبيذ ٔمبِالٝ ثالب پالػٚٞف ضيالبيي ٚ     ( ٔي200/0التهبزي ٔبٕ٘ ٔبِي )ٚظٖٞبي ٔبٕ٘ ُٔطح قس. زٚٔيٗ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ثٍٙبٜ

 ٞبي التهبزيٜتٛؾٗٝ ثٍٙب ٔٛإ٘ اظ (، ٕٞؿٛ اؾت چٖٛ زض ُٔبِٗٝ آٟ٘ب ٔٛإ٘ ثبظاض زض اِٚٛيت پبؾد لطاض زاضز. ؾٛٔيٗ ٖب1396ُٔپبوطٚاٖ )

التهالبزي، ٔٛا٘الٕ    ثٍٙبٟٞبي ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ اظ ( اؾت. ٖبُٔ چٟبض189/0ْآٔٛظقي )ٚظٖ -ٔٛإ٘ ٟٔبضتي ٔحوت اؾوْ آثبز ٚ حؿيٗ آثبز، زض
بٕ٘ ثطاي ٔسيطيت ياله  (، ٕٞؿٛيي زاضز، ايٗ ٔمبِٝ ٟٕٔتطيٗ 2011ٔ) تٛٚؾىبيؾبٔ( اؾت ٘تبيذ ايٗ ثرف ثب ُٔبِٗٝ 188/0لب٘ٛ٘ي ثب )ٚظٖ 
ٕ  ٞب ٔيٚ ٘يع لٛا٘يٗ زض رٟت حٕبيت اظ ثٍٙبٜ ٖسْ حٕبيت وبفي زِٚتوؿت ٚ وبض ضا  ( 187/0ظيطؾالبذتي ثالب )ٚظٖ    زا٘س. ٔبٕ٘ پالٙزٓ ٔٛا٘ال

بٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ضتجٝ ثٙسي قس٘س ٘تبيذ ثسؾالت آٔالسٜ ٘كال   ٞبي ثبقس. زض ازأٝ ضٚ٘س وبض زٚ ٔحّٝ ثط ٔجٙبي قبذمزاضاي وٕتطيٗ إٞيت ٔي
-يبفتٝ وٕتطيٗ ٔيعاٖ ٔٛإ٘ تٛؾٗٝ ضا زاضا ٔي ثبقٙس. ثطاؾبؼ 490/0ثيكتطيٗ ٚ حؿيٗ آثبز ثب  507/0زاز وٝ ٔحّٝ اؾوْ آثبز ثب ٕ٘طٜ ٟ٘بيي

پيكالٟٙبز   ٘رؿالت،  اِٚٛيالت  زض ؾيبؾي ٌطفتٗ ٖبُٔ لطاض ٚ ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ٌطزز. ثبٔي اضايٝ ظيط پػٚٞف، پيكٟٙبزٞبي اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٞبي
زض حٛظٜ لٛا٘يٗ نبزضاتي ٚ ٔبِيبتي وكٛض، حجالبت   ٚيػٜ ثٝ ذٛز ؾيبؾتٟبي تمٛيت انوح ٚ َطيك اظ انّي ٔساذّٝ ٌط ٖٙٛاٖ ثٝ زِٚت ٔيكٛز

ثب تٛرٝ ثالٝ ٘تالبيذ    .ؾبظز فطاٞٓ ثٍٙبٟٞب تٛؾٗٝ ثطاي ضا ٔؿبٖستطي قطايٍ ثبظضٌب٘ي ذبضري وكٛضٞبي زض ثبظاض اضظ وكٛض ٚ انوح ثركٙبٔٝ
تٛا٘الس زض ضٚ٘الك   فتٗ ٔبٕ٘ ٔبِي زض اِٚٛيت زْٚ، پطزاذت تؿٟيوت ثب ٘طخ ؾٛز پبييٗ اظ َطق ثب٘ه ٞب تب حالس ظيالبزي ٔالي   تحميك ٚ لطاض ٌط

التهبزي ٚ اثعاضٞبي وٙتطِي زض ثبظاض اظ ٚضٚز لبچبق وبال ثالٝ َالٛض وبٔالُ    ٞبي . زِٚت ٔي تٛا٘س ثب ؾيبؾتٍصاضيٞب ٔٛحط ثبقسالتهبزي ثٍٙبٜ
 ٔٙبؾالت ضا زاقالتٝ ثبقالٙس   ٞالبي  اٍ٘يعٜ ٚ ٘يع نبزضات ٔحهٛالت ذٛز تِٛيس ٚ اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت ذٛز ثىبٞس تب نٙبيٕ زاذّي ثطاي

ٚضٚز ٞالبي  ظٔيٙٝ تٛا٘سٔئرتّف نٙبيٕ وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٞبي ٌصاضي ثطاي حٕبيت اظ قبذٝ ؾطٔبيٝٞبي زض ضاؾتبي ايزبز نٙسٚق توـ.
 .ٓ آٚضزثٝ ثبظاضٞبي زاذّي ٚ ثيٗ إِّّي ايٗ نٙبيٕ ضا فطاٞ

قٛز ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ والٝ زض ز٘يالب افالعايف    آٔٛظقي زض اِٚٛيت ؾْٛ پيكٟٙبز ٔي–ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ تحميك ٚ لطاض ٌطفتٗ ٔٛإ٘ ٟٔبضتي  
ٞبي التهبزي لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ وكٛضٞب ثٝ ز٘جبَ ضقس التهبزي اظ ايٗ ٔؿيط ٞؿالتٙس. اظ ايالٗ ضٚ  ثطٌالعاضي    ٞب زض زؾتٛض وبض ثٍٙبٜٟٔبضت

تٛا٘الس تالبحيط   زٞس، ٔيٞب ٚ فٗبالٖ التهبزي آٔٛظـ ٞبي آٔٛظقي وٝ ٘مف فٙبٚضي اَوٖبت ٚ اضتجبَبت ضا زض وؿت ٚ وبضٞب ثٝ تكىُزٚضٜ
 التهبزي ثٍصاضز ٚ قطايٍ ٌصض اظ وؿت ٚ وبضٞبي ؾٙتي ضا فطاٞٓ وٙس. ٞبي ثؿعايي ثط فٗبِيت ؾٙتي ثٍٙبٜ
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  رٟالت  زض ٞبٔزٛظ نسٚض تؿٟيُ ٚ  ٔكٛق ٞبي ٔبِيبتي قٛز زِٚتٔي پيكٟٙبز ٘ٛ٘ي،لب إٞيت ٔٛإ٘ تحميك ٚ ٘تبيذ ٌطفتٗ ٘ٓط زض ثب
ٌطزز ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض  ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه ٞبي ثٍٙبٜ فٗبِيت افعايف زض تؿطيٕ ٔٛرت تٛا٘س ٔي وٝ ضا ٞب ثٍٙبٜ ٞبي ٞعيٙٝ وبٞف

 زٞس.
ٝ  قٛز ثبٔي زپيكٟٙب ٔٛإ٘ ظيطؾبذتي، إٞيت ٚ تحميك ٘تبيذ ٌطفتٗ ٘ٓط زض ثب قالٟط ظاثالُ   ٔٛلٗيالت رغطافيالبيي ثؿيبضٔٙبؾالت     تٛرٝ ثال

افالعايف تطا٘عيالت ذبضري  ظٔيٙالٝ سٚيٗيت تطا٘عيت زاذّي، ٔيتالٛا٘ ثٟجٛز قالجىٝ حُٕ ٚ٘مُ ٖوٜٚ ثط ثٟجٛز، ٕٞزٛاضي ثب وكٛض افغب٘ؿتبٖ
ايٙتط٘ت تمٛيت زٚ ٖبُٔ فالٛق   ثطاي ٔٙبؾت ثب٘س پٟٙبي ٕٞطاٜ ٕٞچٙيٗ فمساٖ پٛقف يٗيف آ٘تٗ زٞي تّفٗٞس.  ثب تٛرٝ ثٝ ضا افعايف ز

 ٞب ٚ .... ضا ثهٛضت ايٙتط٘تي فطاٞٓ آٚضز. تٛا٘س ظٔيٙٝ ضا ثطاي ضٚ٘ك وؿت ٚ وبض اظ َطيك ذطيس ٚ فطٚـ وبالٔي
 والبٞف   رٟت زض ٞب ٔزٛظ نسٚض تؿٟيُ ٚ  اٖٕبَ ٔكٛق ٞبي ٔبِيبتيثبقس ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ تحميك ٔٛإ٘ لب٘ٛ٘ي زض اِٚٛيت ؾْٛ ٔي

ثالط اؾالبؼ    .ٌالطزز  ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه ٞبي ثٍٙبٜ فٗبِيت افعايف زض تؿطيٕ  ٔٛرت تٛا٘س ٔي وٝ اؾت ٔٛاضزي زيٍط اظ ٞب ثٍٙبٜ ٞبي ٞعيٙٝ
ٞب ٚ ؾٛز ٔٛضز ا٘تٓبض ثب٘ىٟب تٛؾٍ قٛضاي پَٛ ٚ اٖتجالبض   لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ ٘طخ ؾٛز تؿٟيوت ٔتٙبؾت ثب ٘طخ ؾٛز ؾپطزٜ 92ٔبزٜ 

قسٜ تٛؾٍ قٛضاي پالَٛ ٚ   اي ثب ٘طذي وٕتط اظ ٘طخ اٖوْ ٛز. ثب٘ىٟب زض نٛضتي ّٔعْ ثٝ پطزاذت تؿٟيوت زض لبِت ٖمٛز ٔجبزِٝق تٗييٗ ٔي
ت ؾٛز اظ َطيك يبضا٘ٝ يب ٚرٜٛ ازاضٜ اِتفبٚ ٔبثٝ رٕٟٛضي، ضيبؾت  ثبقٙس وٝ ٖوٜٚ ثط تأييس ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٘ٓبضت ضاٞجطزي اٖتجبض ٔي

 .ت تأٔيٗ ٌطززقسٜ تٛؾٍ زِٚ 
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 هٌابع 
 ( 1392انغطپٛض، ٔحٕس رٛاز ،)،ٜٔٛؾؿٝ چبح ٚ ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ. تهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔٗيبض 
 ( ثطضؾي ٔٛإ٘ ٔٛرٛز زض تٛؾٗٝ ثٍٙب1390ٜأيٗ ثيسذتي، ّٖي اوجط، ظضٌط، ؾيس ٔزتجي ،)  ٞالبي  ( ٍوٛچاله ٚ ٔتٛؾالSMEs  ٝاضائال ٚ )

 .34-48 ، نم138 قٕبضٜ ،ربٔٗٝ ٚ وبض ،لتهبزأزّٝ  چبضچٛة حٕبيت اظ ايٗ ثٍٙبٜ ٞب،
 ،زٞالبي ٘الٛيٗ زض   وٙفالطا٘ؽ ّٔالي ضٚيىط  «.التهبزي تٛؾٗٝ زض ٔتٛؾٍ ٚ وٛچه ٞبي ثٍٙبٜ ٘مف»(،1394) ّٖيكبئي، ٞب٘يٝ ٖجبؼ. آظاز

 ثبثُ.  ّْٖٛ ٔسيطيت ، التهبز ٚ حؿبثساضي
 ( احطات التهبزي1398ثٟطأي، ضحٕت اهلل،)-        :ارتٕبٖي نٙبيٕ ضٚؾتبيي)نٙبيٕ زؾتي ٚ ٔكالبغُ ذالبٍ٘ي( ثالط تٛؾالٗٝ ضٚؾالتبيي ٔالٛضز

  .81-103، نم 72، قٕبض24ٜ، ؾبَ ٘كطيٝ ّٖٕي پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعيضٚؾتبٞبي قٟطؾتبٖ ؾٙٙسد، 
   ( ثب٘الاله تٛؾالالٗٝ ثٍٙالالبٜ ٞالالبي التهالالبزي وٛچالاله ٚ ٔتٛؾالالٍ ايالالطاٖ،        1386ازضاوالالي، ٔحٕالالس ضيالالب،)  ٔزّالالٝ ضقالالس فٙالالبٚضي ،

 . 26-33نم ،12 قٕبضٜ ،3 زٚضٜ
 (ٖٓٛأُ ا1396پبضؾبپٛض، ؾبضا؛ ثطاتي، رٛاز؛ ضؾَٛ ظازٜ، ٔطي ،)ٜٞبي حط ٌصاض ثط پبيساضي ثٍٙب  ٜ -وٛچه ٚ وبض آفطيٗ ٔٛضز ُٔبِٗالٝ: ثٍٙالب

 .41-60، نم 1، قٕبض10ٜ، زٚضٜ ٔزّٝ تٛؾٗٝ وبضآفطيٙينٙٗتي قٟطؾتبٖ ٔكٟس، ٞبي 
 ٘ٛآٚضي، ثط ٔؤحط ٖٛأُ (، ثطضؾي1393ضيب ) ٚاحك؛ احٕس انغط؛ آشضِٛ، ٔيتطا؛ ٞٙطپطٚض، ّٖي ٖطالي، ٟٔتبة؛ رٟبٍ٘يطي، ٔحٕس؛ ٖكمي 

،  ٘كطيٝ ٟٔبضت آٔٛظياضان،  قٟطؾتبٖ :ُٔبِٗٝ ٔتٛؾٍ ٔٛضز ٚ وٛچه التهبزي ٚ تِٛيسيٞبي زض ثٍٙبٜ وبضآفطيٙي ٚ ٟٔبضت ٚ آٔٛظـ
 .93-105نم  ،10 ٜقٕبض ،3 زٚضٜ

 ( ٗ؛ اضظيبثي تبحيط ؾبذتبض قجىٝ اي نٙٗتي ثط اضتمبء ْطفيت1395زازاـ پٛض، ٞبقٓ؛ ؾرٙساٖ، ٘ٛقي) يبزٌيطي زض ٔٙبَك نالٙٗتي،  ٞبي
  .65-86، نم69، قٕبضٜ ٘كطيٝ ّٖٕي پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي
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 ، تٟطاٖ، ايطاٖ.إِّّي ٔسيطيت، حؿبثساضي ٚ حؿبثطؼ پٛيب

 ٖٔالبِعي،   وكٛض التهبزيٞبي فٗبِيت تٛؾٗٝ ٔميبؼ زض ٔتٛؾٍ ٚ وٛچهٞبي ثٍٙبٜ ٘مف (، ثطضؾي1392پٛض،ؾٗيس؛ تٛاليي، ضٚيب ) ويب
 .25-37،نم38، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ ٞب ٚ ٔطاوع ضقسضقس فٙبٚضي، فهّٙبٔٝ ترههي پبضن
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