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 بزرسی هیشاى تَسعِ یافتگی هٌاطك هختلف کطَر بز اساس ضاخص ّای اسالهی

 1سّزا ًصزاللْی

 2هزین هیزحسیٌی

 3سواًِ کارگزیاى

 4علی فزٍسًذُ

 چکیذُ

تبضيرچٝ زِٚت ٞب ٚ ٘ؾبْ ٞبي ٔرتّف تجسيُ قسٜ اؾت.نّي اٞساف ازؾتيبثي ثٝ تٛؾقٝ پبيساض ثٝ يىي اظ زض قطايظ وٙٛ٘ي، 

، خٟت ٌيطى ٘ؾبْ غطة زض تٛؾقٝ، ثٝ ؾٕت التهبز ٚ ٘بقى اظ خٟبٖ ثيٙى ٔبزّى حبوٓ ثط ٘كبٖ ٔي زٞسازثيبت تٛؾقٝ زض غطة 

ضيف باؾالْ ٔجتٙى ثط تقاظ زيسٌبٜ غطة ٚ  تٛؾقٝ. اؾت ، تطثيت ٚ ضقس ٔقٙٛى ا٘ؿبٖٚ خٟت ٌيطى تٛؾقٝ زض اؾالْا٘سيكٝ غطة 

تٛؾقٝ غطثى ثٝ ٔقٙبى ؾٕت ٌيطى ٘ؾبْ ؾيبؾى، التهبزى، اختٕبفى ٚ فطٍٞٙى ٚ ؾقبزت اٚؾت. ا٘ؿبٖٔتفبٚت ايٗ زٚ ٘ؾبْ اظ 

. ثيٙف ذبنى وٝ خٟبٖ اؾتهبز ظيطثٙبى ٕٞٝ ثط٘بٔٝ ضيعى ٞب التزض ايٗ ٘ؾبْ، زض خٟت ضقس التهبزى اؾت ٚ ثٝ فجبضت زيٍط 

ثّىٝ  ؛وٙس اؾبؼ ايٗ ٍ٘طـ زض تٛؾقٝ اؾت. أب زض ٘ؾبْ اؾالٔى ٞسف، فطثٝ قسٖ خبٔقٝ زض ثقس ٔبزى ٘يؿتضا ٔبزى تفؿيط ٔى 

ٔى ثٝ ؾٛى ظ٘سٌى ا٘ؿب٘ى تط ٛؾقٝ زض اؾالْ ثٝ ٔقٙبى اضتمبى وُّ خبٔقٝ ٚ ٘ؾبْ اؾال، زض ٚالـ ت٘يع ٔسّ٘ؾط اؾتٔقٙٛي خٙجٝ ٞبى 

 ٘ٝ ٞسف.  ؛التهبزى يه ضاٜ اؾت تٛؾقٝاؾت اظ ايٗ ٔٙؾط زض اؾالْ ؾيط اِى اهلل ٚ 

، ثٝ ٔقطفي ثطذي قبذم ٞبي تٛؾقٝ يبفتٍي اظ زاضي ٘ؾبْ اؾالٔي ثب ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ ي ٔمبيؿٝثب تٛخٝ ثٝ ايٗ زيسٌبٜ زض ايٗ ٔمبِٝ ضٕٗ 

تىٙيه  ثط ٔجٙبي ايٗ قبذم ٞب ضتجٝ ثٙسي قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔغبِقٝ اظٞبي وكٛض  ٚضقيت اؾتبٖٔٙؾط اؾالْ پطزاذتٝ ٚ ؾپؽ 

ٞبي  زٞٙس وٝ اؾتبٖ ٘تبيح ثسؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔياؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ٞبي وكٛض  ثٙسي اؾتبٖ ضتجٝثطاي بپؿيؽ، آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٚ ضٚـ ت

 ا٘س. ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜضتجٝ ٞبي تٛؾقٝ يبفتٍي ضا لٓ، تٟطاٖ ٚ ذطاؾبٖ ضضٛي ثبالتطيٗ 

 کلیذی گاى ٍاصُ

 بي وكٛض، آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ، تبپؿيؽٞ اؾتبٖ تٛؾقٝ، قبذم زاضي، ٘ؾبْ اؾالٔي، ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ 
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 همذهِ 

قٙبؾبيي ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي اضائٝ تقطيف ٔٙبؾت ٚ ٕٞچٙيٗ وكٛضٞب ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبيي ٔؿيط ٚ ٔيعاٖ ٘يُ ثٝ ٞسف تٛؾقٝ  پبيساض ٘يبظٔٙس 

اظ ٟٕٔتطيٗ فٛأُ ٔٛثط زض ثط٘بٔٝ وكٛض قبذم ٞبي تٛؾقٝ پبيساض ٔي ثبقٙس. ٔغٕئٙب قٙبذت ٔٛلقيت ٚ خبيٍبٜ ٔٙبعك ٔرتّف 

ضيعي ٚ ٘يُ ثٝ تٛؾقٝ ٔي ثبقس. زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبيي ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي ٔيعاٖ تٛؾقٝ ٔٙبعك ٔرتّف وكٛض اظ ٔٙؾط اؾالْ ٔي 

ٓ. ثٙبثطايٗ زض ٔجتٙي ثط ٔفٟٛٔي اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ ا٘ساظٜ ٌيطي آٖ ٔي ثبقيتٛؾقٝ، قبذهي ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔقطفي ٚ تسٚيٗ ثبقيٓ. 

 اثتسا ثبيس ٔفْٟٛ ٔٛضز ٘ؾط ضا ٔقطفي ٚ اثقبز آٖ ضا ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض زٞيٓ. 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ٞسف ايٗ ٔمبِٝ ٔمبيؿٝ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ  زض ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ اؾالْ اؾت زض ثرف اَٚ ٔمبِٝ ايٗ ٔفْٟٛ ضا اظ ٞط 

ٞب ٚ فٙبنط اؾبؾي  ٔؤِفٝيؿٝ لطاض ٔي زٞيٓ. زض ثرف زْٚ ٔمبِٝ اضوبٖ، زٚ ٍ٘بٜ اؾالْ ٚ ؾطٔبيٝ زاضي ٔقطفي ٚ ؾپؽ ٔٛضز ٔمب

قٙبؾبييٛ قبذم ٞبيي ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي آٟ٘ب ٔقطفي ٔي قٛز. ثرف ؾْٛ ٔمبِٝ ثٝ ٔقطفي اٍِٛ ٚ زازٜ ٞب  اظ ٔٙؾط اؾالْتٛؾقٝ 

 اذتهبل زاضز ٚ ٟ٘بيتبً زض ثرف آذط ٘تبيح ٚ تحّيُ آٟ٘ب اضائٝ ٔي قٛز. 

 تَسعِ  اس دیذگاُ ًظام سزهایِ داری 

ثٝ ٔٙؾٛض ا٘ساظٜ ٌيطي تٛؾقٝ زض اثتسا ٔي ثبيؿت آٖ ضا تقطيف وطز، ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ تٛؾقٝ ٔقغٛف ثٝ ا٘ؿبٖ اؾت زض اثتسا 

 تقطيف ٞط ٘ؾبْ اظ ا٘ؿبٖ ٚ تقبِي ا٘ؿبٖ چيؿت؟ ٔكرم ٕ٘ٛز وٝ ثبيس

ٞط ٌٛ٘ٝ زذبِت ذساٚ٘س زض ظ٘سٌي ثكط  ٚ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ زاضي زاضاي يه خٟبٖ ثيٙي ٔبزي اؾت وٝ اثقبز ٔبزي ا٘ؿبٖ ضا انُ زا٘ؿتٝ 

ضا ٘في وطزٜ ٚ ذٛقجرتي ا٘ؿبٖ ضا زض ثٟجٛز ٚضقيت ٔبزي ٚ ضفبٞي ا٘ؿبٖ ذالنٝ ٔي وٙس. ايٗ ٘ؾبْ ِصت ضا انُ ٔي زا٘س ثٝ ٘حٛي 

اي اؾت وٝ ثبيس آٖ ضا ا٘دبْ زاز ٚ اٌط  ز، فُٕ قبيؿتٝقٛط فّٕي ٔٛخت افعايف ٔدٕٛؿ وُ ِصت اٌ ( 198وٝ عجك ٘ؾط ثٙتبْ )

ثٙبثطايٗ ؾقبزت ا٘ؿبٖ ٔفٟٛٔي ٔبزي ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ  .ٔٛخت وبٞف ٔدٕٛؿ وُ ِصت قٛز، ٘بقبيؿت اؾت ٚ ثبيس اظ آٖ زٚضي وطز

 اثقبز ٔقٙٛي ٚ اذطٚي اؾت. 

وطزٜ ٚ ثٝ تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ي ضؾيسٜ اؾت أب ظٔب٘ي ي اذيط ازثيبت تٛؾقٝ ضا انالح  زض زٚضٜاٌط چٝ ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ زاضي ٔسفي اؾت وٝ 

وٝ تقطيف ٚ ٍ٘بٜ يه ٘ؾبْ ثٝ ا٘ؿبٖ وبٔال ٔبزي ثبقس، تغييط ٔقيبضٞب تفبٚت اؾبؾي زض انُ ٔؿبِٝ ايدبز ٘ىطزٜ ٚ ٕٞچٙبٖ قبذم 

 ٛؾقٝ زض غطة ايٗ أط ثٝ ٚضٛح ّٕٔٛؼ اؾت.ٞب ٔبزي ذٛاٞس ٔب٘س وٕب ايٗ وٝ زض ثطضؾي قبذم ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ت

تب لجُ اظ ٔجتٙي ثط تقطيف ٔبزي اظ ا٘ؿبٖ ٔي ثبقٙس. ثٝ عٛضي وٝ  وٝ عجيقتبَ ٞؿتٙسيٕالن تٛؾقٝ ٞبي قبذمغطثي ٞبي  ٘ؾطيٝزض 

ثٟجٛز ذٛاٞس يبفت، فطو وٝ ثب ثبال ضفتٗ زضآٔس ؾطا٘ٝ، ٚضـ ٔطزْ زض تٕبْ خٛا٘ت  ي ٞط وكٛض ثب ايٗ پيف زضآٔس ؾطا1970ٝ٘ي زٞٝ

، ضقس التهبزي ثٝ فٙٛاٖ ٔحٛض ثب چٙيٗ قبذهي اظ تٛؾقٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙبي ؾٙدف ٔيعاٖ تٛؾقٝ  وكٛضٞب زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي قس.

اؾبؾي تٛؾقٝ  زض٘ؾط ٌطفتٝ قس. ايطاز اؾبؾي ايٗ زيسٌبٜ نطف تٛخٝ ثٝ زضآٔس زض ؾغٛح فطزي ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ افعايف ضفبٜ ٚ فسْ 

قٛز، اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٘ٛالم ضٚيىطز  ٞبي ٚالقي افطاز ٔي فٛأُ ٔرتّفي وٝ ٔٙدط ثٝ ايدبز تفبٚت زض فطنت تٛخٝ ثٝ ا٘جٜٛ

 زضآٔس، ٔتفىطيٗ تٛؾقٝ  زضنسز ٔقطفي يه قبذم اختٕبفي ٚ التهبزي ثطآٔس٘س.

خٛا٘ت ٟٔٓ ظ٘سٌي ثكطي ضا زض ثط  تٛا٘س ثؿيبضي اظ اٌط چٝ ضقس زضآٔس ؾطا٘ٝ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ثقضي اظ اٞساف الظْ اؾت أب ٕ٘ي

1ي ا٘ؿب٘ي يب  ٌيطز. ثسيٗ ٔٙؾٛض ٔحمميٗ ثطاي ضفـ ايٗ ٔكىُ، قبذهي ثٝ ٘بْ قبذم تٛؾقٝ 
 HDIٌٜيطي  ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔميبؼ ا٘ساظ

 تٛؾقٝ  ٔقطفي وطز٘س. 

ثٝ ضفبٜ التهبزي، پطٚضـ ٚ  ثط ضؾيسٖ ي تٛؾقٝ خبٔقٝ فالٜٚ اؾبؼ ٔقطفي قبذم تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ي ثط ايٗ ايسٜ اؾتٛاض اؾت وٝ الظٔٝ

وؿت »ٌيطي ؾٝ ؽطفيت اؾبؾي  ي ا٘ؿب٘ي زضنسز ا٘ساظٜ ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت. زض ايٗ زيسٌبٜ قبذم تٛؾقٝ  ثؿظ اؾتقسازٞب ٚ ؽطفيت

                                                 
1- Human Development Index 
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اؾت. ٞط يه اظ ايٗ اثقبز « ثطذٛضزاضي اظ فٕط عٛال٘ي تٛاْ ثب ؾالٔتي»ٚ «زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت ٔبزي الظْ ثطاي ظ٘سٌي»، «زا٘ف

 التهبزي تٛضيح زٞس.  -ا٘س ٔيعاٖ ضفبٜ يه خبٔقٝ ضا زض ظ٘سٌي اختٕبفيتٛ ٔي

ٌيطي ٞسف تٛؾقٝ   يبفتٝ وٝ ٘كبٖ زاز پي زض ٔطحّٝ ي ثقسي تحَٛ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ زض غطة، ثب تٛخٝ ثٝ تدطثٝ وكٛضٞبي تٛؾقٝ 

ٔٙبثـ عجيقي ٔٙدط ثٝ ترطيت ٔحيظ ٔهطف آظٔٙسا٘ٝ ثطزاضي غيطٔؿئٛال٘ٝ اظ ٔحيظ ظيؿت ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثٛزٜ وٝ  التهبزي ثب ثٟطٜ

ظيؿت ثكط قسٜ ٚ ظ٘سٌي ٘ؿُ ٞبي آيٙسٜ ضا ثٝ ٔربعطٜ ا٘ساذتٝ ٚ خٟبٖ ضا ثب ذغطات خسي زض اضتجبط ثب ٔحيظ ظيؿت ضٚثٝ ضٚ 

ٔغطح قس. وكٛضٞب زض ايٗ ضاؾتب ثٝ ز٘جبَ وبٞف ضبيقبت ظيؿت ٔحيغي ٚ ٞٓ ظٔبٖ  "پبيساضتٛؾقٝ "ٔؿبِٝ اي تحت فٙٛاٖ وطزٜ ، 

ٕ٘ٛزٖ ٔطاحُ تٛؾقٝ ٔي ثبقٙس، يقٙي تالـ ٔي وٙٙس فطآيٙس تٛؾقٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٞسايت قٛز وٝ ضٕٗ حساوثطؾبظي اضظـ عي 

زض  1992زض وٙفطا٘ؽ ضيٛ زض ؾبَ افعٚزٜ فقبِيت ٞبي التهبزي، ٘ؾبْ عجيقت پٛيبيي تقبزِي ذٛز ضا اظ زؾت ٘سٞس. ثط ايٗ اؾبؼ 

"ٌعاضـ ثطا٘ت ِٙس
ٞبي آتي ضا  اي وٝ ٘يبظٞبي وٙٛ٘ي خٟبٖ ضا تبًٔيٗ وٙس، ثسٖٚ آ٘ىٝ تٛا٘بيي ٘ؿُ تٛؾقٝ  ثٝ فٙٛاٖتٛؾقٝ  پبيساض 1

 (.UNESCO, 1997:13)، تقطيف قس ٞبي ذٛز ثٝ ٔربعطٜ افىٙس زض ثطآٚضزٖ ٘يبظ

ايٗ ثقسي ٚ ٔبزي حبوٓ اؾت ٚ زض تقبضيف ٔرتّفي وٝ اظ  تقبضيف اظ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ ، ٍ٘بٜ يهايٗ زض ٔكرم اؾت عٛض وٝ  ٕٞبٖ

تٛؾقٝ اٍِٛٞبي ضايح ثٝ عٛضي وٝ زض عٛض ٔقَٕٛ ٚخٝ ٔبزي ز٘يب ٚ ضفبٜ ا٘ؿبٖ ٚ خبٔقٝ ٔس٘ؾط لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٚاغٜ ٚخٛز زاضز، ثٝ

ثّىٝ ثبيس ثيكتط ثٝ ز٘جبَ تٛؾقٝ  التهبزي ثٛز. حتي ظٔب٘ي ٚخٛز ٘ساضز تقبِي اذاللي ٚ ٔقٙٛي ٔقيبضٞبيي ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي اظ اثطي 

 .تٛاٖ زيس قٛز، ثبظ زض آٖ اثقبز اذاللي ٚ ٔقٙٛي ضا ٕ٘ي ٔغطح ٔيٚ پبيساض خب٘جٝ  ٕٞٝ  وٝ ثحث تٛؾقٝ

اٌط ٞسف .تط اؾتٝ يبفت، اِعأب تٛؾقٝ ضقيت ٔبزي ثٟتطي زاضزٌٚيطيٓ وٝ آيب ا٘ؿب٘ي وٝ  زض ايٗ ٚضقيت، زض ثطاثط ايٗ ؾؤاَ لطاض ٔي

ِٚي ا٘ؿبٖ اظ زضٖٚ ضقس س، ظيؿت ثبقؾطٔبيٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي پبن ٚ ثسٖٚ ذؿبضت ثٝ ٔحيظ  ا٘جبقتا٘ؿبٖ ٞب حساوثط 

آيب زض ايٗ ٚضقيت ا٘ؿبٖ ؾقبزتٕٙس ٚ زاضاي ظ٘سٌي ثب٘كبط ٚ ضاحتي ذٛاٞس ثٛز. آيب ٔي تٛاٖ ازفب وطز زض وكٛضٞبيي  ٘ىطزٜ ثبقس

تدٟيعات ٘ؾبٔي آٟ٘ب لبزض اؾت ا٘ؿبٖ ٞبي ثيكٕبضي ضا اظ فمط ٚ ٔطي  وٝ ضاٜ ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ زاضي ضا پيف ٌطفتٝ ٚ تٟٙب ٞعيٙٝ ي

زض ٚالـ ٔي تٛاٖ ازفب حتٕي ٘دبت زٞس، ذٛقجرت ٚ تٛؾقٝ يبفتٝ تّمي ٔي قٛ٘س. آيب ٔسيٙٝ ي فبضّٝ ا٘ؿبٖ، ز٘يبي غطة اؾت؟ 

 ذٛقجرت تط اؾت.  اِعأب تٛؾقٝ يبفتٝ تط ٚ، وٝ ٚضقيت ٔبزي ثٟتطي زاضزٞيچ ضٕب٘تي ٚخٛز ٘ساضز وؿي وطز وٝ 

خبيٍعيٗ « ظ٘سٌيٚ وٕيت ؾغح »زاضي ٔفْٟٛ  زيسٌبٜ ٔطثٛط ثٝ  ٘ؾبْ ؾطٔبيٕٝٞب٘غٛض وٝ زض ؾغٛض ٌصقتٝ ٔكبٞسٜ قس زض 

 ثيكتط، اؾت. ٔٛاٞت ٔبزي ثط ٔهطف فمظ ٔحسٚز ثٝ زاقتٗ تبويس قسٜ اؾت ٚ « ظ٘سٌي ؾقبزت آٔيع»

ي پبيساض ثطآٔسٜ اظ  ثؿيبضي اظ ٔفبٞيٓ تٛؾقٝ ازفب وطز وٝ چٝ وٝ ٔي تٛاٖ  ثب ٔجب٘ي اؾالٔي تٛؾقٝ ٕٞبًٞٙ ٘يؿت، اٌط ايٗ تقطيف

 ثسيٗ خٟت زض ازأٝ ثٝ ثطضؾي ٔفْٟٛ تٛؾقٝ اظ ٘ؾط اؾالْ پطزاذتٝ ٔي قٛز.خبٔقيت ٔٛضز ٘ؾط اؾالْ ضا زضثط٘ساضز. أب  اؾالْ اؾت

 هفَْم تَسعِ  اس ًگاُ اسالم
ٚ فساِت اختٕبفي ثب ٍ٘بٞي  ، أٛض اختٕبؿٔطثٛط ثٝ ا٘ؿبٖفبْ اؾت ثٝ عٛضي وٝ فالٜٚ ثط ٔؿبئُ ي ٍ٘بٜ ثٝ تٛؾقٝ  ٍ٘بٞاؾالْ زض 

، اختٕبؿ ٚ ا٘ؿبٖ )زاضاي اثقبز ٔبزي ٚ ٔقٙٛي(ؾٝ ضوٗ اؾبؾيِ زاضاي ي پبيساض،  يٗ ٍ٘بٜ تٛؾقٝ قٛز. زض ا قبُٔ ٔيفطا٘ؿّي ضا ٘يع 

 حّمٝ اتهبَ ؾبيط اثقبز تّمي ٔي قٛز.فساِت ثٝ فٙٛاٖ يه انُ اؾبؾي ثٝ عٛضي وٝ اؾت فساِت )زضٖٚ ٘ؿّي ٚ ثيٗ ٘ؿّي(

زاضاي اثقبز خؿٕب٘ي ٚ زض چبضچٛة ثيٙف اؾالٔي، ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزي اؾت اؾت.يه ٔفْٟٛ اذاللي  زاضائفْٟٛ تٛؾقٝ زض اؾالْ 

تٛا٘س ثٝ ٘يبظٞبي ٚالقي ا٘ؿبٖ  بزي ٕ٘يثيٙي ٔ زض ٍ٘بٜ اؾالْ، خٟبٖٞبي ٔقٙٛي ٘يع زاضز؛  افعٖٚ ثط ٘يبظٞبي ٔبزي، ذٛاؾت ضٚحب٘ي وٝ

. ثٙبثطايٗ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ ثبيس اٞساف ٔتقبِي ظ٘سٌي ثكط ضا ٔكرم ٚ تؿٟيُ وٙٙسٜ ي ٔؿيط حطوت ا٘ؿبٖ ثٝ ؾٛي پبؾد ٌٛيس

وٙس  يزض ٚالـ، اؾالْ تٛؾقٝ ضا يه أط ثيطٚ٘ي تّمي ٕ٘اٞساف اِٟي، ا٘ؿب٘ي ثبقس. اثقبز ٔقٙٛي تٛؾقٝ ؾًٙ ثٙبي ايٗ ٔفْٟٛ اؾت. 

ٜ زٔيسا٘ؿبٖ ظيطا اظ ٔٙؾط ٔىتت اؾالْ ا٘ؿبٖ تطويجي اظ خؿٓ ٚ ضٚح اؾت ٚ ذساٚ٘س اظ ضٚح ذٛز زض زا٘س.  ثّىٝ أطي زضٚ٘ي ٔي

                                                 
1-Brundland report. 
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ٞبي ٔقٙٛي  ٞبي ٔٛخٛز ٚ ضايح ثٝ ضؾٕيت قٙبذتٗ اٍ٘يعٜ ٞبي ٘ؾبْ التهبز اؾالٔي ثب ٘ؾبْ يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ تفبٚتاؾت. ثٙبثطايٗ 

وٙٙسٜ ٔرتهبت ٔفْٟٛ تٛؾقٝ زض خٛأـ اؾالٔي  ِصا ٍ٘بٜ زٚثقسي اؾالْ ثٝ ا٘ؿبٖ، تقييٗٞبي ؾٛزعّجب٘ٝ اؾت. ٜ زض وٙبض پصيطـ اٍ٘يع

 اؾت.

، ِٚي اظ خٟت اٍ٘يعٜ ٚ ٞسف ٟ٘بيي ثط ؾبيط ٘ؾبْ ٞب زاضزاٌطچٝ تٛؾقٝ  ٔٛضز ٘ؾط ٚ تبييس اؾالْ، ٚخٜٛ ٔكتطوي ثب ٔفْٟٛ تٛؾقٝ زض 

 اٚ يقٙيزاض اؾت ٚ ٞسف ٟ٘بيي آٖ، ضؾب٘سٖ ا٘ؿبٖ ثٝ وٕبَ ٟ٘بيي  يىسيٍط ٔٙغجك ٘يؿتٙس؛ ظيطا اظ ٘ؾط اؾالْ تٛؾقٝ  فطايٙسي خٟت

ثٙبثطايٗ ٔفْٟٛ اؾت.  يقٙي لطة اِي اهلل اهلل ٚ تبٔيٗ ضفبٜ ٔبزي ا٘ؿبٖ زض حس ٔقمَٛ، اثعاضي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ٟ٘بيي لطة اِي

تط اظ آٖ اؾت وٝ فمظ زض اثقبز ٔبزي ٞؿتي ثٍٙدس. ثسيٗ تطتيت ٔفْٟٛ تٛؾقٝ اظ زيسٌبٜ اؾالْ ثٝ  تٛؾقٝ  اظ زيسٌبٜ اؾالْ ٚؾيـ

وطزٖ  ٌط ِعْٚ زضٚ٘ي اؾت ٚ إٞيت ٔفْٟٛ تٛؾقٝ ضا وٝ ثيبٖ ٔبزيثيٙي اِٟي ٔتفبٚت اظ ٔىبتت  زِيُ ٍ٘بٜ زٚثقسي ثٝ ا٘ؿبٖ ٚ خٟبٖ

 وٙس. ثٛٔي ٚ اؾالٔي اظ تٛؾقٝ  اؾت ثطاي خٛأـ اؾالٔي زٚ چٙساٖ ٔيثطزاقت 

ا٘تٟب ٘ساضز ، زض ايٗ ٔىتتضيعي  فك زيس ثط٘بٔٝٔحسٚز ٘يؿت، اضيعي  ثط٘بٔٝٔب ثطاي ي پبيساض اظ زيسٌبٜ اؾالْ، افك زيس  ِصا زض تٛؾقٝ 

ٚ زض ٘تيدٝ قبذم ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي تٛؾقٝ ثبيس  تقطيفثٙبثطايٗ ضز.خٟبٖ زيٍط ضا زض ٘ؾط زا٘ؿُ ٞبي آتي ٚ وُ ثكطيت ٚ حتي 

 . خبٔـ ٚ خٟبٖ قَٕٛ ثبقس

زض ٔدٕٛؿ ٔي تٛاٖ ٌفت زض ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ زاضي، ٔحٛض ا٘ؿبٖ ثب تبويس ثب اثقبز ٔبزي آٖ اؾت ثٙبثطايٗ تٛؾقٝ يبفتٍي خٛأـ ٘يع ثب 

ٕٞعٔبٖ ثٝ ا٘ؿبٖ ٚ خبٔقٝ ثط اثقبز تٛؾقٝ يبفتٍي ٔقٙٛي تبويس ثط ايٗ ٔحٛضٞب تقطيف ٔي قٛز. زض حبِي وٝ زض اؾالْ فالٜٚ ثط تٛخٝ 

٘يع تبويس قسٜ ٚ فساِت )زضٖٚ ٚ ثيٗ ٘ؿّي( ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٔجب٘ي اؾبؾي اؾالْ ٔس ٘ؾط لطاض ٔي ٌيطز. زض فيٗ حبَ ٔحيظ ظيؿت 

غيطانِٛي زض آٖ ٚخٛز تهطف  ثٝ فٙٛاٖ آيٝ اي اظ آيٝ ٞبي ذساٚ٘س ٔٛٞجت ٚ أب٘تي زض زؾت ثكط تّمي ٔي قٛز وٝ اخبظٜ ي

ثكط عجك انَٛ اؾالٔي ٔدبظ ثٝ تهطف غيطانِٛي ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ حمٛق ٔؿبٚي ٘ؿُ حبضط ٚ ٘ؿُ ٞبي آتي زض آٖ ٕ٘ي  ٘ساضز ٚ

 ثبقس.

ثٝ ٔٙؾٛض اختٙبة اظ اضائٝ ٘مغٝ ٘ؾطات وّي ٚ ا٘تعافي زض ايٗ پػٚٞف ؾقي قسٜ اؾت ثط اؾبؼ ثطذي اظ ٔقيبضٞبي ٔٙغجك ثب اٞساف 

اظ زيسٌبٜ اؾالْ ضاقٙبؾبيي ٚ ؾپؽ   ٞبي تٛؾقٝ قبذمتب اثتسا  ِصا زض ايٗ تحميك ؾقي زاضيٓٞبيي وٕي اضائٝ قٛز. بذمقاؾالْ، 

 ثٙسي وٙيٓ.   ٞبي وكٛض ايطاٖ ضا ثط ايٗ اؾبؼ ضتجٝ اؾتبٖ

 ّای تَسعِ اس دیذگاُ التصاد اسالهی ضاخص
زاضي ٚ ؾٛؾيبِيعْ،  وٝ ٔجتٙي ثط يىي اظ زٚ عطظ تفىط حبوٓ، ؾطٔبيٝٔؿّٓ اؾت وٝ اؾالْ زؾتبٚضزٞبي فىطي التهبززا٘بٖ ٔقبنط ضا 

پصيطز.وبضقٙبؾبٖ التهبز اؾالٔي ٚؽيفٝ زاض٘س ٘ىبت ٔثجت ٞط يه اظ ايٗ زٚ ٘ؾبْ ضا  ٔي وٙس ٚ ٘ٝ ٔغّمبً اؾت، ٘ٝ ثٝ عٛض ٔغّك ضز ٔي

اؾتٝ اظ ضٚيىطز ٛبضچٛة ٘ؾبْ التهبزي اؾالْ ٚ ثطذچزض طؾٙس وٝ ثاي  ٞب ضا وٙبض ٟ٘ٙس تب ثٝ ثط٘بٔٝ التجبؼ وٙٙس ٚ فٙبنط ٔٙفي آٖ

ٚ   تبتٕٞٝ ٔىٛخٝ وٝ ٔٛضز تهبزي ٔغّٛثف اظ اضوبٖ ٚ انَٛ فبْ تٛؾقٝ التهبزي زض اؾالْ ثبقس.اؾالْ زض تٛؾقٝ الت

ٔبزي ٚ  ثب تٛخٝ ثٝ ؾٝ ضوٗ اؾبؾي تٛؾقٝ يقٙي ا٘ؿبٖ )زاضاي اثقبزاٖ تٛخٝ الظْ ضا زاقتٝ اؾت. غبفُ ٘جٛزٜ ٚ ثس،ضٚيىطزٞبؾت

ذٛض ٚ يه، خبيٍبٞي زضثٛزٜ ٚ ٞط  تهبزيال ي ٞبي تٛؾقٝ وٝ پبيٝ ينطبٙثطذي اظ فٔقٙٛي(، خبٔقٝ ٚ فساِت )زضٖٚ ٚ ثيٗ ٘ؿّي(، 

 :1وٙس فجبضتٙس اظ ٘مكي ٟٔٓ زض ايٗ خٟت ايفب ٔي

 بتٌی بز افشایص ظزفیت اًساىالف( ضاخص ّای ه

زض ازثيبت 2ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٚ ضقس ٚ تٛؾقٝ ٚخٛز زاضز. ءٔيبٖ اضتمبثطاؾبؼ ٘ؾطيٝ تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ي ضاثغٝ ٔؿتميٕي  داًص: -1

ٚضي اظ  ثٟطٜ»تٛؾقٝ التهبزي، ٔطؾْٛ اؾت وٝ اضتجبط ٔيبٖ زا٘ف ٚ تٛؾقٝ التهبزي، زض چٟبضچٛة فٙبٚيٙي ٕٞچٖٛ 

                                                 
 ثسيٟي اؾت وٝ ايٗ ِيؿت وبُٔ ٘جٛزٜ ٚ ٔي تٛا٘س ثب تحّيُ ٚ ثطضؾي ٞبي زليمتط تىٕيُ قٛز. -1

)ٔقطفات  1ترههاي زض التهابز اؾاالٔي     -زٚفهاّٙبٔٝ فّٕاي  ٘مف ثٟساقت ٚ آٔٛظـ زض ضقس التهبزي ثطذي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ، حؿيٗ ٔطظثابٖ،   -2
 1388 التهبزي(، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ اَٚ، پبييع ٚ ظٔؿتبٖ
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ايٗ  ز. زض ٘ؾط التهبززا٘بٖ، فبُٔ آٔٛظـ زضقٛثطضؾي « آٔٛظـ ٚ ضقس التهبزي»ٚ يب زض ٔحسٚزٜ « ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي

يت زاضز، ثّىٝ ثٝ آٖ زِيُ ٘يع ٟٔٓ اؾت وٝ اظ اضوبٖ تٛؾقٝ ت وٝ اضظقي اذاللي اؾت، إٞضٚظٌبض، ٘ٝ فمظ اظ ايٗ خٟ

قٛز ٚ قط ز٘يب ٚ  ذيط ز٘يب ٚ آذطت، ثب فّٓ تأٔيٗ ٔي" فطٔبيٙس: ٘يع ٔي پيبٔجط ٔىطْ اؾالْحبَ آ٘ىٝ  التهبزي اؾت.

فبُٔ تٛؾقٝ ٞط خبٔقٝ افطاز آٖ اؾت، چطا وٝ تٛؾقٝ ٞٓ ٞسف تٛؾقٝ ٚ  زض ٚالـ ٟٕٔتطيٗ."آذطت، آٔيرتٝ ثب خُٟ اؾت

ٞٓ اثعاض تٛؾقٝ اؾت. تبويس ثط زا٘ف ٔجتٙي ثط ايٗ ايسٜ اؾت وٝ الظٔٝ پيكطفت خٛأـ پطٚضـ ٚ ثؿظ اؾتقسازٞب ٚ 

 مك ٔي يبثس،تحؽطفيت ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ظ٘سٌي ثٟتط ثؿظ ؽطفيت ٞبي شٞٙي ا٘ؿبٖ وٝ اظ عطيك آٔٛظـ 

قٛز  ىٝ زض ايٗ ضاؾتب ٔقطفي ٔيٞبيي قبذم.ثبقس زا٘ف ثبيس زض ضاؾتبي ٘يبظٞبي خبٔقٝيه فبُٔ اؾبؾي اؾت. اِجتٝ ايٗ 

 ؛ ٚ ؾغح ؾٛاز.ثٝ اظاي ٞط ٘فط ٚ ٔمبالت تأِيفي ٚ تطخٕٝ قسٜ افٓ اظ وتت : ٔيعاٖ ا٘تكبضات فّٕياظٙسفجبضت

قٛز.  ٘كيٙٙس ٚ ٘تيدٝ ٔغّٛة اظ آٖ زٚ ثطآٚضزٜ ٔي  ٞؿتٙس وٝ ثب وبض ثٝ ثٕط ٔيضيعي، زٚ فٙهطي  ٘بٔٝزا٘ف ٚ ثط :اضتغال -2

فطٔبيٙس: فمط ٘تيدٝ  ثؿيبض ظيبز تٛنيٝ قسٜ اؾت. أبْ نبزق ٔيتالـ ٚ وٛقف زض خٟت ضفـ ٘يبظٞبي ٔبزي اؾالٔ زض

اي ثيبٖ ٚضقيت طث ٚ ثبض تىفُ قغّي ٘طخ ٔكبضوت التهبزي ،ثيىبضي ٘طخزض ايٗ ٔٛضز قبذم  1ؾؿتي ٚ تٙجّي اؾت.

 قٛز.  ٔي سض ٘ؾط ٌطفتٝٚ اقتغبِ وبض

التهبزي ٞبي  التهبزي زض ضٚايبت اؾالٔي، ٔطثٛط ثٝ فقّبِيت ي اظ ٔجبحث ٔطتجظ ثب تٛؾقٝ ئٟٕ ثرف :تَلیذ سزاًِ -3

، اؾالْ خبٔقٝٚ پيكطفت ٔبزي ٚ ٘مف ثطخؿتٝ آٖ زض قىٛفبيي فقبِيت ٞبي التهبزي يت افعٖٚ ثط ثيبٖ إٞاؾت.

وطزٜ اؾت اضائٝ  التهبزي ٞبي بِيتٌيطي زضؾت اظ فق يٓ ثبظاض ٚ ثٟطٜٞب ٚ ضٛاثظ ٚ احىبْ اؾتٛاضي زض ظٔيٙٝ تٙؾ آٔٛظـ

اؾتب٘ي ٘بذبِم زاذّي  ٔحهَٛزض ايٙدب ثطاي ثيبٖ ؾٟٓ ٞط اؾتبٖ زض تِٛيس قبذم  ٌٙدس. وٝ زض ٔدبَ ا٘سن ٔب ٕ٘ي

 . ٜ اؾتقس اؾتفبزٜ 

اؾالْ تبويس ظيبزي ثط ضفبيت ٘ؾبفت فطزي ٚ اختٕبفي زاضز ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي ايٕبٖ ضا ٘ؾبفت  بْذاضت: -4

ثٟساقت ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔيعاٖ ضفبيت ٔي زا٘س. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ قبذم أيس ثٝ ظ٘سٌي زض ثسٚ تِٛس ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي 

 لطاض ٌطفتٝ اؾت.

تٛا٘س ثٝ پيكطفت ٚ تٛؾقٝ وٕه وٙس، ٞٓ زض التهبز  ٌصاضي زض آٔٛظـ ٚ ثٟساقت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔي ايٗ ٘ىتٝ وٝ ؾطٔبيٝ

 زاضي ٚ ٞٓ زض التهبز اؾالٔي ٔٛضز تأويس لطاض ٌطفتٝ اؾت.  ؾطٔبيٝ

يؿت، ثّىٝ ثطاي ٞب اظ زيسٌبٜ اؾالْ وٕتط اظ ٔٛاضز فٛق ٘ زض وٙبض ٔٛاضز فٛق ٔقيبضٞبيي ٚخٛز زاض٘س وٝ إٞيت آٖ

زاضي ثٝ فٙٛاٖ قبذم ٞبي تٛؾقٝ  زؾتيبثي ثٝ خبٔقٝ تٛؾقٝ يبفتٝ اؾالٔي تٛخٝ ثٝ چٙيٗ ٔقيبضٞبيي وٝ زض التهبز ؾطٔبيٝ

يبفتٍي ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٍ٘طفتٝ ا٘س، أطي ضطٚضي اؾت. زض ٔقطفي ايٗ قبذم ٞب تبويس ثٝ زٚ خٙجٝ زيٍط تٛؾقٝ وٝ زض 

تٛخٟي لطاض ٌطفتٝ يقٙي خبٔقٝ ٚ فساِت ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثطذي اظ ايٗ  ٘ؾطيٝ ٞبي غطثي تٛؾقٝ ٔٛضز ثي

 ٔقيبضٞب فجبضتٙس اظ:

 ب( عذالت درٍى ٍ بیي ًسلی 

ضيعي ٚ ٘مف ثطخؿتٝ آٖ زض ضقس التهبزي تأويس ٚضظيسٜ اؾت. اظ ٘ؾط اؾالْ، ٔسيطيت  اؾالْ ثط ثط٘بٔٝتٛظيـ زضآٔس: -1

شوط ايٗ ٘ىتٝ ضطٚضي وٗ ؾبظز. تٛا٘س فمط ضا اظ خبٔقٝ ضيكٝ ز، ٔيقٛضيعي ٚ عطاحي نحيح ٕٞطاٜ  تٛإ٘ٙس اٌط ثب ثط٘بٔٝ

ٔٛخجبت ترطيت ؾطٔبيٝ ٞبي  اؾت وٝ ٌؿتطـ فمط ٔي تٛا٘س ا٘ؿدبْ خبٔقٝ ضا ثٝ ٔربعطٜ ا٘ساذتٝ ٚ ثبٌؿتطـ فؿبز

                                                                                                                                                        

 

 1370٘مبـ، وبض ٚ تِٛيس زض اؾالْ، ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ تجّيغبت اؾالٔي، زاٚز،  -1
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ٚاضز قٛز، ايٕبٖ اظ زض زيٍط ثيطٖٚ ٔي ٔتٖٛ زيٙي ظٔب٘ي وٝ فمط اظ زضي . وٕب ايٗ وٝ ثط عجك اختٕبفي ضا فطاٞٓ آٚضز

  "ٔقطفي ٔي ٕ٘بيٙس، وّيس فمط ضا ضيعي ٘بزضؾت ثط٘بٔٝ"أيطإِؤٔٙيٗ  ٕٞچٙيٗ ضٚز.

 ضطيت خيٙي اؾت. فقبذم ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ ثر

اؾتفبزٜ اظ ايٗ قبذم ضا ٔي تٛاٖ ثب اؾتٙبز ثٝ لبفسٜ الضطض ٚ ٕٞچٙيٗ تٛخٝ ثٝ فساِت ثيٗ ٘ؿّي تٛخيٝ ٕ٘ٛز. : آلَدگی -2

زض ٚالـ آِٛزٌي ٔحيظ ظيؿت ٔي تٛا٘س ثٝ ٔحيظ ظيؿت وٝ يه زاضايي ثيٗ ٘ؿّي اؾت آؾيت ٚاضز ٕ٘ٛزٜ ٚ حيبت ٘ؿُ 

 ٞبي آتي ضا ثب ٔربعطٜ ٔٛاخٝ ٕ٘بيس. 

 :آيبت ظيط اؾت ثٝ آٖ اؾتٙبز وطز، تٛاٖ ٔحيظ ظيؿت ٔيٌي ٟ٘ي اظ آِٛز خّٕٝ آيبتي وٝ ثطايظ ا

 .( ظٔيٗ ضا ثقس اظ انالح، فبؾس ٘ىٙيس56)افطاف ، ...« َٚ ال تُفؿِسُٚا فِي األضوِ ثَقسَ إِنالحَِٟب » 

 .وت ٘يفىٙيس( ثب زؾتبٖ ذٛز ذٛيكتٗ ضا ثٝ ٞال195؛ )ثمطٜ ، « َٚ ال تُّمُٛا ثِأيسِيىُٓ إَِِي اِتَُّّٟىٍَٝ...» 

 ج( جاهعِ 

ٔقطفي قسٜ اضز، زض ايٗ لؿٕت قبذم ٞبيي وٝ ٔٙدط ثٝ افعايف ا٘ؿدبْ ٚ پيٛؾتٍي اختٕبفي قسٜ ٚ يب تبثيط ٔٙفي ثط آٖ ز

 ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز.

 ،التهبزيٞبي تٛإ٘ٙس  آٚضي ٔسيطيت پسيس ،ٞبي انّي زض ايدبز ٚ تمٛيت ٔطاوع پػٚٞكي فّٕي ِٛيتئٔؿ ًمص دٍلت: -1

ٞبي ثبظاض ٚ ٌؿتطـ اٍِٛي ؾبِٓ ٔهطف ثط زٚـ زِٚت اؾت. زِٚت ثبيس اظ ضٍٞصض  تٙؾيٓ فقبِيت ،فطاٞٓ آٚضزٖ وبض

ظٔيٙٝ ٔٙبؾت  يٞبي ٔٙبؾت، ٘ؾبضت زليك ثط وبض ثرف ذهٛني ٚ زذبِت ٔؿتميٓ زض ٔٛاضز ضطٚض ٚضـ ٚ اخطاي لبٖ٘ٛ

 ثٝ ٔطثٛط خٟت، اظايٗ تِٛيسقٛزوٝ فٕٛٔي ٚذسٔبت وبالٞب ٘بْ ثٝ ذسٔبتي ٚ . وبالٞبثطاي ضقس التهبزي ضا فطاٞٓ ؾبظز

قٛز. أبْ  ٔي ٔحؿٛة ٞب فقبِيت لجيُ اؾت؛ آٔٛظـ ٚپطٚضـ، ثٟساقت ٚ زضٔبٖ، ٔؿىٗ اظايٗ زضخبٔقٝ فٕٛٔي ٔٙبفـ

بضٌعاض ٚ يبثيٓ وٝ و ا٘س، ٞيچ يه ضا ٕ٘ي ٞبيي وٝ پبيساضي ٚ ظ٘سٌب٘ي زاقتٝ ٞب ٚ ّٔت اظ ٌطٜٚفطٔبيٙس:  ضضب )ؿ( ٔي

.تقساز پعقىبٖ ثٝ اظاي ٞط ٘فط ٚ تقساز ٔطاوع ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ثٝ اظاي ٞط ٘فط ثطاي ثيبٖ ٚضقيت سٙپيكٛايي ٘ساقتٝ ثبق

قٛز. ٕٞچٙيٗ ٘ؿجت تقساز  ثٟساقت ٚ زضٔبٖ، ضطيت ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ثطاي ثيبٖ ٚضقيت ٔؿىٗ اؾتفبزٜ ٔي

 زٞس.  ٞبيي ثبقس وٝ تٛؾقٝ فٕٛٔي خبٔقٝ ضا ٘كبٖ ٔي متٛا٘س اظ خّٕٝ قبذ وتبثرب٘ٝ ثٝ خٕقيت ٔي

ويس قسٜ ض اؾالْ ٘يع ثط إٞيت آٖ ثؿيبض تأذب٘ٛازٜ وٛچىتطيٗ ٟ٘بز اختٕبفي اؾت وٝ ز :ٍ ًزخ طالق ًزخ اسدٍاج -2

تساْٚ آٖ  ٔيعاٖ ٌطايف ثٝ تكىيُ ذب٘ٛازٜ ٚاظ زيسٌبٜ اؾالٔي ٞبي تٛؾقٝ زض حٛظٜ اختٕبفي  اؾت. ِصا يىي اظ قبذم

اظ . (220ل.  103ثحبض اال٘ٛاض . ج)فطٔبيٙس: ٞط وٝ اظزٚاج وٙس ٘هف فجبزت ثٝ اٚ زازٜ قسٜ اؾت.  پيبٔجط اوطْ ٔيثبقس.  ٔي

حيبت ٚ ا٘ؿدبْ خبٔقٝ ضا ٔرسٚـ ٕ٘بيس. اظ  ،ٚ فؿبز ظ عطيك افعايف اذتالفبت ذب٘ٛازٌيعطفي ٌؿتطـ عالق ٔي تٛا٘س ا

ثٙبثطايٗ ٌؿتطـ عالق ٔي تٛا٘س اظ ٍ٘بٜ زيٙي ضس عطفي ثعضٌتطيٗ آؾيت ٘بقي اظ عالق ٔتٛخٝ وٛزوبٖ ٚ ٘ؿُ آتي اؾت. 

 تٛؾقٝ تّمي قٛز.

ي اثعاضي ٞب زض وؿت ٘يبظٞبي ٔبز ٝ ثٝ تفبٚت تٛا٘بيي ثبِمٜٛ ا٘ؿبٖزض اؾالْ ثب تٛخ: جوعیتبِ  صذلاتهیشاى ًسبت  -3

ٜ ٚ ا٘ؿدبْ ّٔي اظ قسٔتقبزَ ٞسايت  اختٕبفي ٘ؿجتبً -اضائٝ قسٜ اؾت تب اظ عطيك آٖ خبٔقٝ ثٝ ؾٕت يه ٔدٕٛفٝ التهبزي

 نسلبت.1ط اؾالْ ثطاي ثطلطاضي ايٗ فساِت اختٕبفي، ا٘فبق ٚ پطزاذت نسلٝ اؾتاثعاضٞبي ٔٛضز٘ؾ ايٗ عطيك افعايف يبثس.

ثطاي تقييٗ ٔيعاٖ تٛؾقٝ يبفتٍي  قبذم ٞبيىي اظ  -(276)ثمطٜ،آيٝ قٛز ٔى فمط ٚ ضوٛز ثبفث ٚضثب تٛؾقٝ ٚ ضقس ٔٛخت

 ثبقس. ثٝ اظاي ٞط ٘فط ٔي اؾالٔي اؾتفبزٜ اظ قبذم ٔيعاٖ نسلبت

                                                 
 1382افمٝ، اؾالْ ٚ تٛؾقٝ، ٔدٕٛفٝ ٔمبالت زٚٔيٗ ٕٞبيف اؾالْ ٚ تٛؾقٝ، ؾيس ٔطتضي،  -1
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ذٛضيٓ وٝ  ٞب ثط ٔي ٔتقسزي اظ احىبْ ٚ ؾٙت ٖ، ؾٙت ٚ تبضيد اؾالْ، ثٝ ٔٛاضزآلط ثب ٔغبِقٝ :ًزخ هطارکت در اًتخابات -4

 ٚ -.َٚ أَِٔطُُِٞٓ قٛضَى ثَيُِِٟٙٓ اظ خّٕٝ ا٘تربة ظٔبٔساض اؾت زٖ زض أٛض ٟٔٓ اختٕبفيوطٚ ٔكٛضت  ئطثٛط ثٝ قٛض

اظ عطف زيٍط زض اؾالْ ثٝ ٔٙؾٛض خٌّٛيطي اظ . (38آيٝ  ،قٛضي) ٌيطز آ٘بٖ نٛضت ٔئكٛضت زض ٔيبٖ كبٖ ثٝ عطيك ٞبيوبض

اظ ايٗ زيسٌبٜ ٘طخ ثٝ أط ثٝ ٔقطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٕ٘ٛزٜ، ذغبٞبيي وٝ ثبفث ا٘حطاف خبٔقٝ ٔي قٛز، ٔؿّٕب٘بٖ ضا زفٛت 

ٔي تٛا٘س ٕ٘بزي ثطاي تبويس ثط قٛضي ٚ زذبِت ٔطزْ زض أط ثٝ ٔقطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط تّمي زض ا٘تربثبت ٔطزْ ٔكبضوت 

 قٛز. ٔياؾتفبزٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝ فٙٛاٖ يه قبذم اظ ٔيعاٖ ٔكبضوت ٔطزْ زض ا٘تربثبت زض ايٗ ٔغبِقٝ قٛز، پؽ 

ثيطٌصاض ثط ضفبٜ اختٕبفي اؾت. زض ايٙدب اظ ٔقىٛؼ ٖٚ قه ٚخٛز أٙيت يىي اظ فٛأُ تأثس: بِ جوعیت جزائن ًسبت -5

. غي اظ لٛا٘يٗ ٔٛخٛز اؾتخطْ ٘تيدٝ تر.اؾتفبزٜ قسٜ اؾت زض خبٔقٝ ايٗ قبذم يقٙي ٔيعاٖ خطائٓ ثطاي اضظيبثي أٙيت

ي ٚ ٘بثؿبٔب٘ي زض اٚضبؿ ٔيعاٖ ٘بأٙ زض ٘تيدٝعاٖ ٌطيع اظ لبٖ٘ٛ زض آٖ خبٔقٝ ٚ ٔيعاٖ خطائٓ زض ٞط خبٔقٝ ثيبٍ٘ط ٔيثٙبثطايٗ 

ٔٛا٘ـ تٛؾقٝ زض اظ ٔي تٛا٘س اظ عطيك ٔرسٚـ وطزٖ ؾطٔبيٝ ٞبي اختٕبفي ٚ وبٞف ا٘ؿدبْ اختٕبفي ثبقس وٝ  خبٔقٝ ٔي

 اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ط ٘فطثٝ اظاء ٞظ ٔدٕٛؿ تقساز خطائٓ زض ايٗ تحميك . آيسخبٔقٝ ثٝ حؿبة 

تقبٖٚ ٚ ٕٞىبضي   ٚ ٘يبظٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اٚخع زض ؾبيٝ  ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزي اؾت اختٕبفي: جوعیتبِ  ّا تعذاد تعاًٍیًسبت  -6

 زاضي قىُ ٌطفتٝ اؾت. ضفبيت ؾطٔبيٝ ثطاثطالتهبز زض ا٘ؿبٖ خبيٍبٜ تطفيـ ٘يع ثطاي تقبٚ٘ي . التهبزقٛز ٕ٘ي  تأٔيٗ ثب يىسيٍط

 ٚ ٚآٔٛظـ تحميمبت ٔقبٚ٘ت) اؾت. تقبٚ٘ي التهبز ٘ؾبْ ٔبٞيت ءخع ٚا٘هبف ٚفبزاضي نسالت، ٔب٘ٙس: اذاللي ٞبي اضظـ

 زاضي ؾطٔبيٝ ٘ؾبْ افتمبزي ٔجب٘ي ثطاؾبؼ ٔب٘ٙسآٖ ٞٓ اذاللي ٞبي اضظـ تٕبْ (1377تقبٖٚ، ٚظاضت زفتطتحميمبت تطٚيح

ؾت وٝ ا ايٗ زض حبِي.قٛ٘س ٔي قٕطزٜ ضساذالق ٚ ضساضظـ، ٔب٘ٙسويٙع ٘ؾبْ ايٗ ٔسفيبٖ تطيٗ ثعضي تهطيح ثطاؾبؼ ٚٞٓ

 1ويس ثؿيبض وطزٜ اؾت.تأ ٞب آٖ ثطضفبيت اذاللي، ٞبي اضظـ پصيطـ ضٕٗ ؾالٔي يب ٞب آٔٛظٜ

اِحؿٙٝ ثٝ ٔثبثٝ يىي اظ اثعاضٞب ٚ ضاٜ وبضٞبي انّي  اظ زيطثبظ لطو: بِ جوعیت الحسٌِ ّای لزض ٍامهیشاى ًسبت  -7

خبٔقٝ ٔٛضز تٛخٝ ثٛزٜ اؾت. زض ثطذي اظ ضٚايبت اظ ٔقهٛٔبٖ ثيبٖ قسٜ اؾت وٝ وٝ ثب  ٔٛضز٘ؾط اؾالْ ثطاي حصف ضثب اظ

فطٔبيس: ويؿت وٝ ثٝ ذسا ٚاْ  اِحؿٙٝ زض لطآٖ ٔي ذساٚ٘س زض إٞيت لطو2قٛز. اِحؿٙٝ وٙبض ٌصاقتٝ ٔي ضٚاج ضثب، لطو

ثطاي اٚ چٙسيٗ ثطاثط وٙس؟ ٚ ثطاي اٚ پبزاـ ٚ اضظـ ٘يىٛ زٞس ٚ اظ أٛاِي وٝ ثٝ اٚ اضظا٘ي زاقتٝ ا٘فبق وٙس تب ذساٚ٘س آٖ ضا 

 (11)حسيس، آيٝ  .اؾت

 

ٞب  ٞبي ٔطزْ ٘يؿت ثّىٝ ٘مف ٟٕٔتط آٖ زاضي ٚ حفؼ ؾپطزٜ ٞب تٟٙب أب٘ت ٘مف ثب٘ه:  ًسبت تعذاد باًک بِ جوعیت -8

تيبخبت ٔرتّف اؾت اظ يه عطف تدٟيع ٔٙبثـ ٔبِي ٚ پِٛي اختٕبؿ ٚ اظ عطف زيٍط تٛظيـ ٚ ترهيم ايٗ ٔٙبثـ ثيٗ اح

ٞب زض ذغٛط  ٞبي وٛچه ٚ ثٝ وبض ا٘ساذتٗ آٖ آٚضي ؾطٔبيٝ ٞب زض خٕـ ثب٘هٌصاضز. وٝ ثط ضقس التهبزي وكٛض اثط ٔي

تٛا٘س زض ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزي  آٔيع ايٗ ؾيبؾت ٔي تِٛيس ٚ ٔهطف ثؿيبض حبئع إٞيت ثٛزٜ ثغٛضي وٝ اخطاي ٔٛفميت

 زض اؾتمالَ نٙقتي وكٛض( ٘مف ٔسيطيت ٚ تٛؾقٝ فّٓ ٚ فٙبٚضئّي )وٙفطا٘ؽ . ؾٟٓ ثؿعايي زاقتٝ ثبقس

                                                 
، 37زٞٓ،قٕبضٜ ؾبَ التهبزاؾالٔي، پػٚٞكي - فّٕي التهبزاؾالٔي، فهّٙبٔٝ ٚ زاضي ؾطٔبيٝ التهبز ثب التهبزتقبٚ٘ي تغجيمي ثطضؾياحٕس فّي يٛؾفي،  -1

 1389ثٟبض

)ٔقطفات  1اؾاالٔي  ترههاي زض التهابز    -ثطضؾي خبيٍبٜ لطو اِحؿٙٝ زض ٘غابْ ثب٘ىاساضي خٕٟاٛضي اؾاالٔي، زٚفهاّٙبٔٝ فّٕاي      ٔحٕس خٛاز ٔحمك ٘يب، 2 - 
 1388 التهبزي(، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ اَٚ، پبييع ٚ ظٔؿتبٖ
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ٞب ثطاي  ٞب أىبٖ اؾتفبزٜ اظ آٖ س وٝ ثٝ زِيُ فسْ زؾتطؾي ثٝ زازٜٞبي زيٍطي ٘يع ثطاي ثطضؾي تٛؾقٝ اؾالٔي ٚخٛز زاض٘ قبذم

خٟت حفؼ ٔحيظ ظيؿت )أبْ فّي )ؿ( ٞب فجبضتٙس اظ: ٔيعاٖ اٚلبف، ٔيعاٖ تالـ زض  سي ٚخٛز ٘ساقت؛ ثطذي اظ ايٗ قبذمثٙ ضتجٝ

 افعايس( ٚ ... . ؾطؾجع ثٝ فٕط ا٘ؿبٖ ٔي ا٘س: پطٞيع اظ لغـ زضذتبٖ فطٔٛزٜ

 پیطیٌِ 

إِّّي خٕقيت ٚ تٛؾقٝ اضائٝ قسٜ اؾت أب ثٝ  ٞبي ٔتقسزي ثطاي ثيبٖ ٔفْٟٛ تٛؾقٝ يبفتٍي اظ عطف وٙفطا٘ؽ ثيٗ اٌطچٝ قبذم

( ثط 1992( ٚ آ٘ب٘س ٚ ؾٗ )2005ٝ ا٘تمبزاتي ٘يع ثٝ آٖ ٚاضز قسٜ اؾت. ضا٘يؽ اؾتٛاضت ٚؾبٔٗ )ٔمِٛ ٔبزي ثٝ ايٗ زِيُ ضٚيىطز نطفبً

 1ا٘س. ويس وطزٜضزي ٘ؾيط أٙيت ٚ ٔكبضوت ؾيبؾي تأفسْ تٛخٝ ثٝ ٔٛا

ؾٙت ٞبي ٔٛخٛز زض لطآٖ ٚ  ٚ قطق قٙبؾبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ اضظـثٝ ٘مس زيسٌبٜ ٔتفىطاٖ غطثي  1387فّي ٔحٕس احٕسي زض ؾبَ 

زض  ثرتيبضي 2پطزاذتٝ ٚ تٛؾقٝ التهبزي ضا زض چبضچٛة اؾالٔي ثب تدبضة تٛؾقٝ وكٛضٞبي ٔؿّٕبٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ اؾت.

ي تٛؾقٝ پبيساض ٔٛضز٘ؾط اؾالْ ٚ فساِت ضا ٔجٙب پطزاذتٝٞبي ٔرتّف زضثبضٜ آٖ  ثٝ ثطضؾي ٔفْٟٛ فساِت ٚ زيسٌبٜ 1378ؾبَ 

 3زا٘س. ٔي

 رٍش تحمیك

ٞبي  قٙبؾي اظ ا٘ٛاؿ تحميمبت تٛنيفي اؾت. خبٔقٝ آٔبضي تحميك، اؾتبٖ اظ ِحبػ ٞسف وبضثطزي ٚ اظ ِحبػ ضٚـ ايٗ تحميك

ٞب  ثٙسي اؾتبٖ ا٘س. ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞيت تحميك، خٟت ضتجٝ ٞب ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفتٝ ثبقس وٝ زض ايٗ تحميك تٕبٔي آٖ وكٛض ايطاٖ ٔي

اي اظ  چٙس قبذهٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔسَ تقسازي ٌعيٙٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔدٕٛفٝ ٌيطي ٞبي تهٕيٓ زض ايٗ ٔمبِٝ اظ ٔسَ

اعالفبت ٔٙتكط قسٜ  ٞبي فٛق ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞبي آٔبضي ٔطثٛط ثٝ قبذم تٕبٔي زازٜ ٌيط٘س. ٞب ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٔي قبذم

تقساز  ،ٞب اظ ازاضٜ وُ اؾتبٖ يعز تقساز تقبٚ٘ي .ٜ اؾتٚضي قسآٞبي ٔرتّف ؾبِٙبٔٝ آٔبضي ٌطز تٛؾظ ٔطوع آٔبض ايطاٖ زض فهُ

ضيبؾت خٕٟٛضي اظ ؾبيت  تٚ ٘طخ ٔكبضوت زض ا٘تربثب 1386ٞبي آٔبض زض پبييع  ٞب اظ فهّٙبٔٝ تبظٜ ققت ثب٘ه

http://fa.wikipedia.orgٔتغيطٞبي ٞبيي وٝ زضثطٌيط٘سٜ تٕبٔي  . ثبتٛخٝ ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ وٝ خسيستطيٗ زازٜاؾترطاج قسٜ اؾت

ثٙسي ٘يع ثط  ٞبي ثسؾت آٔسٜ ثطاي ايٗ ؾبَ، ٔحبؾجٝ ٚ ضتجٝ ثبقس، قبذم ٔي 1385ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔغبِقٝ اؾت ٔطثٛط ثٝ ؾبَ 

 اؾبؼ آٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت.

 ٓ. زضوٙي ٔميبؼ ٔي ٞب ضا ثي ٞبي ويفي ضا زض نٛضت ٚخٛز، وٕي ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ٌيطي چٙس قبذهٝ اثتسا قبذم ٞبي تهٕيٓ زض ٔسَ

ٞب ضا ٔحبؾجٝ وٙيٓ. ٘ؾط ثٝ ايٙىٝ ضٚـ  ْ اؾت ضطيت إٞيت ٞط وساْ اظ آٖٞب يىؿبٖ ٘جبقس الظ ت إٞيت قبذمازأٝ اٌط ضطي

ضا تٛضيح ٞبي ثؿيبض وبضآٔس زض ايٗ اضتجبط اؾت، زض ايٗ ٔمبِٝ اظ ايٗ ضٚـ اؾتفبزٜ قسٜ وٝ ثٝ اذتهبض آٖ  آ٘تطٚپي يىي اظ ضٚـ

ٌيطي خٟت  ٞبي تهٕيٓ بؾجٝ قسٜ ٚ زض ازأٝ آٚضزٜ ذٛاٞس قس. ثقس اظ ايٗ ٔطحّٝ ٔسَٞب ٔح زٞيٓ. ضطيت إٞيت قبذم 

 ٌطزز وٝ زض ٔمبِٝ حبضط اظ ضٚـ تبپؿيؽ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٞب ا٘تربة ٔي ثٙسي اؾتبٖ ضتجٝ

 ساسی تکٌیک آًتزٍپی پیادُ

ٌيطي،  ؾت. ثب ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔبتطيؽ تهٕيٓآ٘تطٚپي يه ٔفْٟٛ ثؿيبض ثب إٞيت زض فّْٛ اختٕبفي، فيعيىي ٚ تئٛضي اعالفبت ا

ٞب اؾتفبزٜ وطز. ايسٜ ايٗ ضٚـ ايٗ اؾت وٝ ٞطچٝ پطاوٙسٌي زض ٔمبزيط يه قبذم ثيكتط  تٛاٖ اظ ايٗ ضٚـ ثطاي اضظيبثي ٚظٖ ٔي

 . 4(momeni,2008:14ثبقس، آٖ قبذم اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت )

                                                 
1- Ranis, G. Stewart, F. Samman, E. (2005), " Human development: beyond the HDI ", Center Discussion, Economic Growth Center, Yale 

University. 

چٙس ثقسي، ٔدٕٛفٝ ٔمبالت اِٚيٗ ٕٞبيف زٚؾبال٘ٝ التهابز اؾاالٔي، پػٚٞكاىسٜ التهابز زا٘كاٍبٜ       ٍ٘طقي -اؾالْ ٚ تٛؾقٝ التهبزي ،فّي ٔحٕس احٕسي 2- 
 1378تطثيت ٔسضؼ، ثٟٕٗ 

ٍ٘بٞي ثٝ ٔفْٟٛ فساِت ٚ تٛؾقٝ زض التهبز اؾالٔي، ٔدٕٛفٝ ٔمبالت اِٚيٗ ٕٞبيف زٚؾبال٘ٝ التهبز اؾالٔي، پػٚٞكىسٜ التهابز زا٘كاٍبٜ    ،نبزق ثرتيبضي -3
 1378ثٟٕٗ  تطثيت ٔسضؼ،

4- Momeni, Mansour. (2008). “New topics in operations research”.Second edition. Tehran. University of Tehran publications 
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 اؾت:ٔطاحُ ايٗ ضٚـ ثٝ نٛضت ظيط ٕ٘بيف زازٜ قسٜ 

    ٔحبؾجٝ -1ٌبْ 

    
   

∑    
 
   

   ;    

   ٔحبؾجٝ ٔمساض آ٘تطٚپي -2ٌبْ 

   (
  

  ( )
)∑ [        ]

 
      ;    

 djٔحبؾجٝ ٔمساض فسْ اعٕيٙبٖ -3ٌبْ 
          ;    

 Wjٔحبؾجٝ اٚظاٖ -4ٌبْ

   
  

∑    
   

   ;    

 mاْ، iاْ ثطاي ٌعيٙٝ jٔميبؼ قسٜ قبذم  ٔمساض ثي pijاْ، jاْ اظ ٘ؾط قبذم iاضظـ ٌعيٙٝ  ي زٞٙسٜ ٘كبٖ aijوٝ زض ايٗ ضٚاثظ،

اْ jٔمساض ضطيت إٞيت قبذم    اْ ٚ jٔمساض فسْ اعٕيٙبٖ ٔٛخٛز زض قبذم  djاْ، jٔمساض آ٘تطٚپي قبذم  Ejٞب،  تقساز ٌعيٙٝ

( ذٛاٞس 1وبضٌيطي تىٙيه آ٘تطٚپي، ٔغبثك خسَٚ ) ٔٛضز ثطضؾي، ثب ثٝٞبي  اؾت. اٚظاٖ ثسؾت آٔسٜ ثطاي ٞط وساْ اظ قبذم

 . ثٛز

 ٞب اظ ضٚـ آ٘تطٚپي اٚظاٖ قبذم -1خسَٚ 

 ٍسى ضاخص ضاخص

 6177/0 ٘ؿجت ا٘تكبضات ثٝ خٕقيت

 0006/0 ضطيت خيٙي

 0084/0 ثيىبضي ٘طخ

 0013/0 ٘طخ ٔكبضوت التهبزي

 0023/0 ثبض تىفُ قغّي

 0664/0 ٔحهَٛ ٘بذبِم زاذّي

 0004/0 ٘طخ ثبؾٛازي

 0001/0 أيس ثٝ ظ٘سٌي٘طخ 

 0139/0 ٘ؿجت تقساز پعقه ثٝ خٕقيت

 0028/0 ٘ؿجت تقساز ٔطاوع ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ثٝ خٕقيت

 0003/0 ضطيت ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي

 0291/0 ٘ؿجت تقساز وتبثرب٘ٝ ثٝ خٕقيت

 0018/0 ٘طخ اظزٚاج

 0176/0 ٘طخ عالق

 0251/0 نسلبت ثٝ خٕقيت ٘ؿجت ٔيعاٖ

 0048/0 ٘طخ ٔكبضوت زض ا٘تربثبت ضيبؾت خٕٟٛضي

 0394/0 ٘ؿجت خطائٓ ثٝ خٕقيت

 0807/0 ٘ؿجت تقساز تقبٚ٘ي ثٝ خٕقيت
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 05/0 اِحؿٙٝ ثٝ خٕقيت ٞبي لطو ٘ؿجت ٔيعاٖ ٚاْ

 0249/0 ٘طخ آِٛزٌي

 0124/0 ٘ؿجت تقساز ثب٘ه ثٝ خٕقيت

 ٔٙجـ: ٔحبؾجبت تحميك

1)ساسی رٍش تاپسیس پیادُ
TOPSIS) 

 mپيكٟٙبز قس. ثطاؾبؼ ايٗ ضٚـ ٞط ٔؿأِٝ اظ ٘ٛؿ تهٕيٓ ٌيطي چٙس قبذهٝ ثب  2تٛؾظ ٞٛاً٘ ٚ يٖٛ 1981ايٗ ٔسَ زض ؾبَ 

٘مغٝ زض يه   mقبذم تهٕيٓ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌيطز ٔي تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ يه ؾيؿتٓ  ٞٙسؾي قبُٔ   nٌعيٙٝ ضا وٝ ثٝ ٚؾيّٝ 

(. فّؿفٝ اؾبؾي ايٗ تىٙيه ثط ايٗ پبيٝ اؾتٛاض اؾت وٝ ٌعيٙٝ ا٘تربثي Hwang and Yoon,1995ثقسي زض ٘ؾط ٌطفت )  nفضبي 

آَ ٔٙفي )ثستطيٗ حبِت  آَ ٔثجت )ثٟتطيٗ حبِت ٕٔىٗ( ٚ ثيكتطيٗ فبنّٝ ضا ثب ضاٜ حُ ايسٜ ثبيس وٕتطيٗ فبنّٝ ضا ثب ضاٜ حُ ايسٜ

ؾبظي ٘طْ،  ٔميبؼ يٗ ضٚـ، زض اثتسا الظْ اؾت ٔمبزيط ٔبتطيؽ تهٕيٓ ٌيطي ضا اظ ضٚـ ثئٕىٗ( زاقتٝ ثبقس. ثطاي اؾتفبزٜ اظ ا

 ٔميبؾي ٕ٘بييٓ. ( ، ثي1ٔغبثك ضاثغٝ )

    
   

√∑    
  

   

 

ٞبي ثب خٙجٝ ٔٙفي،  ٞبي ثب خٙجٝ ٔثجت، ثعضٌتطيٗ ٔمبزيط ٚ ثطاي قبذم ؾپؽ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثٟتطيٗ ٔمبزيط ثطاي قبذم

ٞبي ثب خٙجٝ ٔٙفي، ثعضٌتطيٗ  ٞبي ثب خٙجٝ ٔثجت، وٛچىتطيٗ ٔمبزيط ٚ ثطاي قبذم اؾت ٚ ثستطيٗ ثطاي قبذم وٛچىتطيٗ ٔمبزيط

  آَ ٔثجت ) (، ثطزاضٞبي ضاٜ حُ ايس1387ٜٔمبزيط اؾت )ٔؤٔٙي، 
  آَ ٔٙفي ) ( ٚ ضاٜ حُ ايسٜ 

ٕ٘بييٓ. زض ٌبْ ثقس  ( ضا تقييٗ ٔي 

  )آَ ٔثجت  فبنّٝ ٞط ٌعيٙٝ اظ ضا ٜ حُ ايسٜ
  آَ ٔٙفي ) حُ ايسٜ ( ٚ ضا ٜ 

 وٙيٓ: ٔحبؾجٝ ٔي 3ٚ  2( ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚاثظ  

(2        )i=1,2,…,n √∑ (      
 )
  

     
  

(3        )i=1,2,…,n √∑ (      
 )  

     
  

   آَ ) زض ٟ٘بيت ثب تقييٗ ٘عزيىي ٘ؿجي ٞط ٌعيٙٝ ثٝ ضاٜ حُ ايسٜ
 ثٙسي ذٛاٞٙس قس. ضتجٝ(، ٌعيٙٝ ٞب 4( اظ عطيك ضاثغٝ ) 

   
  

  
 

(  
    

 )
 

 ( ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت. 2ـ آ٘تطٚپي، زض خسَٚ )فبزٜ اظ اٚظاٖ ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ضٚ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ ضٚـ ثب اؾت

  

                                                 
1Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution 
2- Hwang,C.L. &Yoon,K.P.,(1995), "Multiple attribute decision making: an introduction", London, Sage Publication 
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 ٞب ثٙسي اؾتبٖ ضتجٝ -2خسَٚ

 لٓ 1

 تٟطاٖ 2

 ذطاؾبٖ ضضٛي 3

 انفٟبٖ 4

 لعٚيٗ 5

 ٕٞساٖ 6

 آشضثبيدبٖ قطلي 7

 ٌيالٖ 8

 اضزثيُ 9

 ٔبظ٘سضاٖ 10

 يعز 11

 فبضؼ 12

 ؾٕٙبٖ 13

 ظ٘دبٖ 14

 ٔطوعي 15
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 ٍ پیطٌْادات گیزی ًتیجِ

ي ٞبي اضظيبث ٞبي قبذم ٔقبيت ٚ ٔحسٚزيتثب ٔمبيؿٝ ٔجب٘ي ٘ؾطي اؾالْ ٚ ؾطٔبيٝ زاضي زض ٔٛضز تٛؾقٝ ثٝ ثطذي اظ  ميكزض ايٗ تح

ثيطٌصاض٘س، تأساضز ظ٘سٌي ٞبي ٟٔٓ اظ زيسٌبٜ اؾالْ وٝ ثط ويفيت ٚ اؾتب٘ ي اقبضٜ ٚ ثب اضائٝ ثطذي قبذمزاض تٛؾقٝ زض ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ

 فٗ ٔسيطيتي ٚ فّٕي ي ٞب ضٚـ تطيٗ ٔغٕئٗ اظ اٍِٛضيتٓ تبپؿيؽ يىي. پطزاذتٝ قسثب ضٚـ تبپؿيؽ ٞبي وكٛض  تبٖثٙسي اؾ ثٝ ضتجٝ

 خٛا٘ت تٕبٔي ٘ؾطٌطفتٗ زض ثب تٛا٘ؿت ضٚـايٗ  ٔكبٞسٜ وطزيس ٔمبِٝ زضايٗ ٕٞب٘غٛض وٝثبقس ٚ  ٔي ٌيطي تهٕيٓ ٚ ؾبظي تهٕيٓ

 يىسيٍطؾٙديسٜ ثٝ ٘ؿجت ضا ٞب اؾتبٖ ... ٚ يىسيٍط ثٝ ٘ؿجت ٔقيبضٞب ٚظٖ ٚ اِٚٛيت ٔقيبضٞب)ٔٙفي ٚ ٔثجت(، خٙؽ ٔؿبئُ اظخّٕٝ

٘كبٖ ٞؿتٙس ٞبيي وٝ ٔمبزيط آٖ زض زؾتطؼ ٔب  ثٙسي ثب تٛخٝ ثٝ قبذم ٘تبيح ايٗ ضتجٝ ٕ٘بيس. ضزيف فماليي اي قيٜٛ ثٝ ٞب ٚآٖ

ا٘س ٚ زض ٔمبثُ  ٞبي لٓ، تٟطاٖ ٚ ذطاؾبٖ ضٚضٛي ثٝ تطتيت ثبالتطيٗ زضخٝ تٛؾقٝ يبفتٍي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ زٞس اؾتبٖ ٔي

ٞبي  ٞب ثب قبذم ثٙسي اؾتبٖ ضتجٝ.خبيٍبٜ لطاض ٌطفتٙستطيٗ  پبييٗزض ضثبيدبٖ غطثي ثٝ تطتيت شذطاؾبٖ قٕبِي، ذطاؾبٖ خٙٛثي ٚ آ

تٛا٘س ظٔيٙٝ ضا ثطاي ا٘دبْ تحميمبت  ثٙبثطايٗ ايٗ تحميك ٔي زٞس. تيدٝ ٔتفبٚت اظ ٘تيدٝ ايٗ پػٚٞف ضا ثٝ زؾت ٔيتٛؾقٝ ٔٛخٛز ٘

ضا  زض فّٓ التهبز اؾالٔي تٛخٝ ثٝ اثقبز ٔقٙٛيثٙسي فطاٞٓ ٕ٘بيس ٚ ٞبي ضتجٝ ؾبيط ضٚـ ثٝ ٕٞطاٜتط  ٞبي خبٔـ آتي ثب ٔقطفي قبذم

 ثيف اظ پيف ثٟجٛز ثركس. 
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