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 چکیده

مطلوب  یالگوانتخاب  موجود و یالگو یشناسبیآسهدف دو مقاله، با  نیا: اهداف

 شده است.  نیتدو یامنطقه ةتوسع یهاطرح یتیریمد

 یاسناداز روش و  است یلیتحلو  یفیتوص یشناسروشپژوهش از نظر  نیا روش:

پاژوهش شاام     یآماار جامعاة  . کناد یما هاا اساتفاده   داده یگردآور یبرا یدانیمو 

و روش  یاخوشاه  یریا گنموناه است کاه باا اساتفاده از     یمتخصصانو  پژوهشگران

از  نیهمچنا . اندانتخاب شده یپرسشگر یبرابه عنوان نمونه  هاآناز  179کوکران، 

انتخاب  یبراخِبرِه  19 ازو  یریگاندازهابزار  ییمحتوا ییرواسنجش  یبراخِبرِه  19

 یدها وزن یبرا ANPبه عم  آمده است. از روش  مصاحبه یتیریمدمطلوب  یالگو

 یالگاو و انتخاب  هانهیگز یبندرتبه یبرا PROMETHEEII و از مدل ارهایمعبه 

 Visualو  SPSS ،Super Decision یافزارهاا نرممطلوب استفاده شده است. از 

Promethee ییروااستفاده شده است.  یبندرتبهو   یتحل، یدهوزنپردازش،  یبرا 

 بیضار اده از آن باا اساتف   ییایپاو  CVR، 09/9 بیضرابزار با استفاده از  ییمحتوا

 محاسبه شده است. 057/9و روش گاتمن،  052/9کرونباخ،  یآلفا

 یهاطرح تیریمدموجود  یالگو که دهندیمپژوهش نشان  یهاافتهی: جینتا/ هاافتهی

مااادل  یاجااارا نیهمچنااادارد.  ازیااانتوساااعة ناکارآماااد اسااات و باااه اصااا ح  

PROMETHEEII  ،تیریمد یالگوخوب،  ییحکمروابر  یمبتن یالگونشان داد که 
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، 7592/9 یبناد رتباه با نمرة خاال    بیترتبه ،یراهبرد تیریمد یالگوو  یاشبکه

 . برتر هستند یالگوها، 9701/9، 1721/9

، «یاشابکه  یای حکمروا» دسات آماد کاه   باه  جهینت نیاپژوهش،  نیادر  :یریگجهینت

 یشنهادهایپ انیپا. در است یامنطقهتوسعة  یهاطرح تیریمد یبرا یمطلوب یالگو

 یمبتن یمشارکت تیریمد یسازنهیزم، یاط عاتو  یارتباط یهارساختیز جادیامانند 

 . اندها ارائه شدهطرح تیریمددر  خوب ییحکمروا یسازادهیپبر 

، ANP، رانیا ا، یامنطقاه توساعة   یهاا طارح  تیریماد ، یشناسا بیآس :هاکلیدواژه

PROMETHEEII. 

 مقدمه .1

باا   595+ویا رموسوم به  داریپاتوسعة  یجهان اج سدر  5955ال سازمان مل  متحد در س 

 یداریا ناپا تاداوم در مواجهاه باا     یبرز یرویودوژانیرکه در « میخواهیمه ما ک یاندهیآ» رشعا

و  یتیریماد  یهانظام، اص ح «داریپاتوسعة  یبرا ینهادارچوب چ»برگزار شد،  یجهانتوسعة 

، 55 دساتورکار و اهاداف   داریا پاملزوماا  تحقات توساعة     کارآماد را از  یابزارهاا استفاده از 

 ریا گیپ یجاد  طوربه 5951سازمان تا سال  نیا(. Xx، ص. 5955)سازمان مل  متحد،  برشمرد

در  نیا ااست.  بوده داریپااهداف توسعة  یسازادهیپ یبراجهان  یکشورهادر  یاتیعملاقداما  

 یامنطقاه توساعة   یداریا ناپا، با رانیا در حال توسعه از جمله یکشورهااست که اغلب  یحال

 ینهااد  یبساترها  یریا گشک  رغم به(، 5117) رانیا یاس مانق ب  یروزیپ. پس از مواجهند

، اغلاب پژوهشاگران و متخصصاان امار در دو مسا لة      یامنطقاه توساعة   یهاا طارح  تیریمد

 نظار  اتفاا   یاهمنطقا توساعة   یهاا طرح یتیریمدنظام  یناکارآمدو  یامنطقه توسعة یداریناپا

و  یک نتر ؛5109، یخیش. 5170، یاریز ؛5100، انیبلور یمیعظ. 5177، یصرافدارند ) یقطع

؛ وزار  مساااکن و 5107، زادهنیحسااا؛ 5105، رادیفرجاااو  انیاااکاظم؛ 5105زاده، عبدالاااه

، یعاالم ؛ 5105، رانیا ا یمعماار و  یشهرسااز  یقاات یتحقو  یمطالعاتمرکز  ؛5107، یشهرساز

کاه پاس از    ییهاا طارح  نیتار مهماز جمله . (5105و  5109، یزال؛ 5100، ینیالدفیس ؛5109

همچناان اداماه دارد،    هاا آن ةیا تهو روناد   شاوند یما  هیا ته یامنطقهبا نگرش  یاس مانق ب 

، مسا له  کنیلا هساتند.  « هاا استان شیآما یهاطرح»و  هیناحتوسعه و عمران )جامع(  یهاطرح

                                                 
1. Rio+20 
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اعتاراف دارناد کاه     زیا نهاا  طارح  نیا ییاجرا انیمتول، یدانشگاهعة است که ع وه بر جام نیا

اند، بلکاه در  نکرده یاری یامنطقه یهاتعادل جادیا، نه تنها به یامنطقهمرسوم توسعة  یهاطرح

اند مانع از روند نتوانسته، ینهادساختار  یناکارآمدو  تیریمدسوء  ةِ پردموارد در پس یاریبس

 سیای ر یراهبارد و نظاار    یزیا ربرناماه شوند )معاونات   یامنطقهتوسعة  یداریناپا یشیافزا

 یامنطقاه توساعة   یهاا طارح  یتیریمدمرسوم  یالگو یشناسبیآس، رونیا(. از 5101جمهور، 

هاا  طرح نیا« یتیریمد یالگو» یشناسبیآسپژوهش  نیا یاصلهدف  لذا ؛است یضرور یامر

 است. یدانیمو  یاسنادبا استفاده از روش 

 قیتحق پیشینۀ .2

 یغنا  نةیشا یپ( 5951) 5101 سالتا « در ایران یامنطقهتوسعة  یهاطرح تیریمد» نةیزمدر 

موضاو    نیا امرتبط با  کام ً یهاپژوهش جینتاتنها به  تیمحدود نیاوجود ندارد. با توجه به 

 یهاا طارح  یتیریماد ( ضاعف نظاام   5107) یشهرسااز پرداخته شده است. وزار  مساکن و  

 رانیا ادر  یامنطقهتوسعة  یهاطرحمشک    نیترمهمرا از  ییاجراموجود  یابزارهاو  توسعه

 نیبا و گسسات   یسسات هاا،  طارح  تیریماد ( نبود نظام مطلوب 5109) یخیش. کندیم یمعرف

 (5109) ی. عاالم پنادارد یما هاا  طارح  یتیریماد مس لة  نیترمهمرا  ییفضاو  یبخش یهاطرح

 یبازمانادگ را عاما    یامنطقاه  یهاا طارح  یتیریماد  ینهادهاو ضعف  یساختار یهایینارسا

، یدولتا ( سااختار متمرکاز   5109) یوساف یحاا  . کناد یما  یمعرفا مناطت از توساعة مطلاوب   

ها طرح ییاجرا ریغنامناسب و  نیقوان، وابستگی و یبخش کردیروناکارآمد، تسلط  یبوروکراس

 یمعماار و  یشهرسااز  یقاات یتحقو  یتمطالعاا . مرکاز  شمردیم بر یتیریمدمس لة  نیترمهمرا 

 نیقاوان ، نباود  یامنطقاه توساعة   یهاا طارح توسعه و  یقلمروها نیب وندیپ یفیب تکل( 5105)

نظام  یآشفتگاثرگذار و مهم بر  یعاملمناسب را  یتیریمد   یتشکمناسب و نبود مشارکت و 

 و یثباات یبا ، یداریا ناپا( 5100) ی. زالای و زالا  کناد یما  یمعرفا توساعه   یهاا طارح  یتیریمد

 یمعرفا  یامنطقاه توساعة   یهاا طرح یتیریمدها را آفت و طرح یتیریمدنظام  یریناپذانعطاف

مختلف، تقاب  و تضااد   یهاافتهی جینتاضمن مرور  (5100) خواهپناهندهو  ینیالدفیس .کندیم

در  هکپارچا ی یتیریماد ساامانة   کیا را نشاانة نباود    ییفضاا و  یبخشا  یزیربرنامه نیب نیادیبن

 نیا ابه  تیعمو  یتخصص ینگاه( ضمن 5105 و 5109) یزال .شمردندیم بر توسعه یهاطرح
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و  یتیریماد نظاام   یثباتیب، یتیریمددر سامانة  نگرشکه ضعف  رسدیم جهینت نیاموضو ، به 

 یالگاو مساائ  عاارب بار     نیتار مهام از  یراهبردنگرش بلندمد  و  یجابهنگرش روزآمد 

 یمناساب  نیگزیجارا  یمحورتیمأمور یالگو رونیااست. از  یامنطقه توسعة تیریمدموجود 

( وجود مواناع متعادد   5105) ی. سلطانکندیم یمعرفموجود  محورپروژهو  نگر یکم یالگوبا 

 یاصال هاا را مسا لة   طارح  یاجرا و یتیریمد ینهادهادر عملکرد  یساختارو  یتیریمد، یادار

 .  ندکیم یمعرفتوسعه  یهاطرح یتیریمد

  قیتحق یشناسروش .3

، از نااو  یپااردازدادهروش  ی و از نظاارادیاابن ،یعلماا تیااماهپااژوهش از نظاار   نیااا

اساتفاده شاده    یاناماه پرسشو  یاسنادها از دو روش داده یگردآوراست. در  یلیتحلیفیتوص

 یهاا نموناه آن،  ییایا جغراف، قلمارو  یامنطقهتوسعة  یهاطرحپژوهش  یموضوعاست. قلمرو 

 شاده  یینهاا انجام و  5101تا  5105 یهاسال یطدر  پژوهش نیاهستند. تخب از ک  کشور من

 1 نیا ااساتفاده شاده اسات کاه      یاصل ةمؤلف 1در  اریمع 19در انجام پژوهش از حدود . است

 یای حکمروا، یاثربخشا یی و کاارا ، یای اجرای، سااختار  روشامند نگرش و ند از اعبار دسته 

 یفا یط1 اسیا مق ازساخته محقت نامةپرسشدر شد.  یبنددسته، تیریمدمطلوب  یالگوخوب، 

 یای روا یکما و روش  یفا یکابازار از روش   یدرون ییرواسنجش  یبرااستفاده شده و  کر یل

ه اسات  خبره، اساتفاده شاد   19بر نظرا   یمبتن(. 5109، یاصغرزاده و )حاجی CVR 5محتوا

 (.      5 ة)معادل

 : 5معادلة 

و باال بودن آن  بیضردست آمد که با توجه به مثبت بودن به /.09معادل  بیضر نیامقدار 

 . شودیم دییتأ کام ًابزار  ییمحتوا ییروا، نیانگیماز حد 

بعاد  شاد.   کشور بودهاستان  15در  متخص  2799 پژوهش شام  حدود یآمار ةجامعدر 

 نیای تع یبارا ( 5وکران )معادلاة  ک معادلةاز  یاخوشه یریگنمونه یاچندمرحلهروش  یاجرااز 

                                                 
1  . Content Validity Ratio = CVR 
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 یپرسشاگر  یبرانمونه  179اساس  نیاه است. بر استفاده شد یینها یهاخوشهاز  نمونه حجم

 انتخاب شدند.

 :5معادلة 

 
 

 ایاا فیتصاان( و روش 1 ةمعادلاا) کرونباااخ یآلفااااباازار، از دو روش  ییایااپا نیاایتع یباارا

 ه شد. گاتمن استفاد یسازمیدون

: 1معادلة 
 

 
 

محاسبه شد که نشاان   057/9به روش گاتمن معادل  بیضر نیامقدار  و 052/9 امقدار آلف

 یهاا آزماون خباره و از   19پاژوهش از نظارا     نیا ادر ابزار است.  ییایپا یباالدهندة درجة 

و  رمنیاساپ  یهمبساتگ و  2X یآماار  یهاا آزماون هاا، از  بارازش داده  یبارا  رنوفیاسپ یآمار

و  ANP یهاااااروشو  Visual PROMETHEو  SPSS یافزارهاااااناااارماز  نینااااچهم

PROMETHEEII  استفاده شده است.   جینتاو استخرا    یتحلو  هیتجزدر 

و  سانده ینو 19از نظارا  حادود    یاصال  ةمؤلفا  1در  شااخ   19حادود   یبلندفهرست 

 از: نداعبار  شدند که یبنددسته یاصلمولفة  1 نظر استخرا  و درصاحب

، خاط و  ینظار  یمباان ، یراهبارد  کارد یرواز توسعه،  یتلق :یروشمندلفۀ نگرش و مؤ .5

وضاع موجاود،    اصا ح : یةی اجرالفةۀ سةااتار   ؤم .5 ؛ینگار ندهیآانداز، راهبرد، ، چشمیمش

، شیپاااشاادن اجاارا، نظااار  و  یامنطقااه، محتااوا اصاا ح، ارا یاااخت ضیتفااو، یاایتمرکززدا

، یسااز تیا ظرف، یادار یریپاذ اص ح :یاثربخشیی و کارالفۀ ؤم .1؛ جرادر ا یریپذمشارکت

، ابتکاار عما  و   یای اجرا یزیا ربرنامه، یمال یزیربرنامهی، تیریمد ثبا ، یرهبر، یتوانمندساز

ی، محورجهینتها و اط عا  روزآمد، به داده یدسترس، یگذارهدف، دیجد یابزارها، تیخ ق

 یریپاذ مشارکت اوب: ییحکمروالفۀ ؤم .1؛ منابع یسازنهیبه ی،محورتیفیکی، ندمحوریفرآ

 شاراکت ی، محاور عادالت ، یمدارقانون، ییپاسخگو، یریپذتیمس ول، تیشفاف، ما یتصمدر 

لفةۀ  ؤم .1 ؛یمحاور  عادالت ، یاثربخشا  یارتقاا ، یکارآمد یارتقا، یخصوص، یعمومی، دولت
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، پاذیر مشاارکت ، رمتمرکاز یغیر، نظرپاذ  (:هوابسات  ریا متغعناوان  )باه  تیریمةد مطلوب  یالگو

، داریا پامادار،  ، برناماه نیبا واقاع ، نگار ندهیآ، راهبرد گرا و ریپذشراکتا، گرنگر، منطقهیکپارچه

، ریانتقادپاذ و پاساخگو،   ریپاذ تیمسا ول مادار، اثاربخش،   مادار، قاانون  دار، داناش ما اط عا 

 مدار.   ، عدالتایپو، یابیارزو  شیپاقاب ، ریپذانعطاف

 ANP روش .1. 3

 یاشابکه  ناد یفرآ ایا  NPA5 روش یبناد رتبهو  یدهوزن یهاروش نیپرکاربردتراز  یکی

پاژوهش از   نیا اشاده اسات. در    یطراح 5002در سال  یساعتاست که توسط توماس   یتحل

ANP اساتفاده شاده    ارهیچندمع یهایریگمیتصمروش در  نیترمطلوبو  نیترکام عنوان به

صاور   هاا باه  هو خوشا  هاا ناه یگز، زیرمعیارها و ارهایمععناصر،  نیبط ارتبا ANPاست. در 

موضاو  و   نیای تع .5 اسات:  زیار به شرح مراح   ANP تمیالگورچندسویه است.  و یاشبکه

 فیا تعر .1 ؛ها و عناصر مرتبطو خوشه یاشبکهساختار   یتشک .5 ؛محتم  یهانهیگزانتخاب 

و  یزوجا  ا سا یمقاانجاام   .1 ؛و عناصار  ارهاا یعمهاا،  خوشاه  یرونا یبو  یدرون یهایوابستگ

 سیساوپرماتر دار و ، وزنوزنیبا ، هیاول سیسوپرماتر  یتشک .1 ؛هاسهیمقا یوزنبردار  محاسبة

و همکااران   نیلا برتر با اساتفاده از معادلاة    نةیگزو انتخاب  یبندرتبهانجام محاسبا   .2 ؛حد

، ص. 5105، میسال یفیشار  و یماؤمن  ؛01-09، ص. 5100 )زبردست، برتر نةیگزانتخاب  یبرا

09-05  .) 
 

 

 
 ANPها در روابط عناصر و اوشه یاشبکهسااتار  .1شکل 

 

                                                 
1. Analytical Network Process 
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؛ محتما   یهانهیگزموضو  و انتخاب  نییتع .5 است: زیربه شرح مراح   ANP تمیالگور

و  یدرونا  یهاا یوابساتگ  فیا تعر .1 ؛ها و عناصر مارتبط و خوشه یاشبکهساختار   یتشک .5

 هاا ساه یمقا یوزنبردار  و محاسبة یزوج سا یمقاانجام  .1 ؛و عناصر ارهایمعها، خوشه یرونیب

انجاام محاسابا     -1حاد   سیساوپرماتر دار و ، وزنوزنیبا ، هیا اول سیساوپرماتر   یتشک -1

برتار   ناة یگزانتخااب   یبارا و همکاران  نیلبرتر با استفاده از معادلة  نةیگزو انتخاب  یبندرتبه

 :(01-09، ص. 5100)زبردست، 

 
وزن  نیای تع یبارا  ANP ازانتخاب است، لاذا   یمبنا یپرامتکه  ییآنجاپژوهش از  نیادر 

 .(5000)ساعتی،  استفاده در مدل استفاده شده است یبرا ارهایمع

 PROMETHEEIIمدل  .2. 3

توساط دو   ی دیم 5009است که در دهة  ارهیچندمع یریگمیتصم یهامدلاز  یکی یپرامِت

آن  یهاا اساتفاده شاده اسات و    یطراح 5و برتراندمارشال 5رانز ریپژان یهانامبه  یکیبلژد استا

اسات.   یفیکو  یکم یارهایمع تیتلف تیطراز  دهایکاند ای هانهیگز یبندرتبهامتیازبندی و  یبرا

بار اسااس    هاا ناه یگز نیترمطلوبو  نیبهترو انتخاب  یبندتیاولوو  یابیارز یبراروش  نیا

(. 59 ، ص.5109، یمحماد ، یکاظم، یم ئ، یپناه، یبخش) ردیگیممورد استفاده قرار  هااریمع

بار اسااس    هانهیگز یبندرتبه یبراو  رودیمکار گسسته به یهانهیگز یبندرتبه یبرا II یپرامت

. چنانچه فارب  (5959، 1هوبه نق  از  ،55همان، ص. متفاو  سازگار و کارا است ) یارهایمع

با فارب   ،ردیگانتخاب صور   هاآن انیماز  دیبا کهاست  ییهانهیگزاز  یامجموعه A میینما

دهناده ارزش  نشاان  fj(a) ، مقادار   نهیگزهر  یبرا، یریگمیتصم درمؤثر  اریمع Kوجود 

 :شودیمدر سه گام انجام  یبندرتبهاست.  a نهیگز در ام j اریمع

 Pj(a,b) مقادار . شاود یماختصاص داده  j یهااریمعاز  کی هربه  Pj حیترجتابع  گام اول:

 ةاسات. اگار رابطا    ریا متغ ،کیا صافر و   نیبا مقدار  نیا. شودیممحاسبه  نهیگز زو  هر یبرا

fj(a)=fj(b)  برقرار باشد، مقدارPj(a,b)  شیافزاو با  شودیمصفر fj(a)-fj(b) بیشترمقدار  نیا 

                                                 
1. JeanPierre Brans 

2. Bertrand Mareschal 

3. Hu 
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. رساد یما  5هام باه    Pj(a,b)ود، مقادار  شا  ادیا ز یکافاخت ف به اندازه  که یهنگامو  ابدییم

ام  j اریا مع یسااز مادل  چگاونگی به  که کردفرب  Pjتابع  یبرا توانیمرا  یمختلف یهاشک 

بااه  را حیتاارجتااابع  یافتااه باارایمعیااار تعماایمشااش  ،PROMETHEEIIدارد. روش  یبسااتگ

 Vتاابع   -1ک ، شا  Uتاابع   -5تابع عاادی،   -5ند از اه عبار ک. کندیم شنهادیپ رندهیگمیتصم

 اریا معهر  یبراالبته تابع گوسی.  -2شک  با ناحیه خنثی و  V تابع -1 ،سطحهمتابع  -1،شک 

fj، یعنی ،عام  وزن کی wj یارهاا یمع) یبرتار انوا  توابع  5شک   .شودیمگرفته  نظر در زین 

 . دهدیم( را نشان افتهیمیتعم
 

 
 (افتهیمیتعم یارهایمع) یبرترتوابع  .2شکل 

  5000، 5، کاستا و کلیماکو: دیاسمأاذ
 

. شاود یما محاسابه   b ناه یگز یروبر  a ةنیگزهر  یبرا π(a,b) یکل یبرتر زانیم: گام دوم

محاسابه   بیترت نیابه  π (a,b)دارد.  یشتریب حیترج a ةنیگز ،باشد شتریب  π(a,b) زانیمهرچه 

 :  شودیم

 : 1معادلة 

 
 

محاسابة   یبرااست.  b نهیگزنسبت به  a نهیگز تیاولو ةدرج ةدهندنشان π(a,b): گام سوم

 :شودیممحاسبه  یخروج انیجرها، گزینه دیگر به  aةنیگز یکل حیترجقدر  

                                                 
1. Dias, Costa & Clímaco 
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 :1معادلة 

 
 

 در ،انیا جر نیا ادارد.  تیاولوها گزینه ریسا برچقدر  a ةنیگز که دهدیمنشان  انیجر نیا

 حیتارج  زانیا ماست.  نهیگز نیبهتر یمعنابه  a)+)φ نیتربزرگاست.  a ةنیگزقدر   ،قتیحق

 است: ریز ة، حاص  محاسبشودیم دهینام یورود انیجر که a ةنیگز برها گزینه ریسا

 :2معادلة 

 
 

 نیا ادارناد.   تیا اولو a ةنا یگز بار  زانیا متا چه  هاگزینه ریسا که دهدیمنشان  انیجر نیا

اسات.   نهیگز نیبهتر ةدهندشانن a))-φ نیترکوچکاست.  a نهیگزضعف  ،قتیحق در ،انیجر

را  یجزئا  یبناد رتباه  کیا  توانیم φ-و  φ+ انیجر دوجداگانه  یبررسبا داشتن و  ،نیبنابرا

خاال    انیا جر دیا باهاا  گزینه کام  یبندرتبه یبرا(. PROMETHEEII یبندرتبه) دانجام دا

 (:PROMETHEEII یبندرتبه) نمود فیتعر نهیگزهر  یبرارا  یبندرتبه( یینها)
 

 a) )-φ a) - +)φ a)=)φ: 6معادلۀ 
 

 ،خاال  بااالتر   انیجراست.  یمنفمثبت و  یبندرتبه یهاانیجرحاص  توازن  ،انیجر نیا

، یسادگ بهتوان می PROMETHEEIIمهم روش  یایمزاازجمله  برتر است. نهیگز ةدهندنشان

 . کرداشاره  جینتا ییایپاوضوح و 

 مبانی نظری تحقیق .4

 یامنطقاه توساعة   یبارا  یاساته یشارا الگاووارة   داریپاتوسعۀ معاصر،  پردازانهینظراغلب 

 ونیسا یکمو توسعه، موسوم باه   ستیز طیمح یبرا یجهان ونیسیکممفهوم در  نیا. اندرفتهیپذ

 یازهاا ینباه   ییپاساخگو را  داریا پا، توسعة ونیسیکم نیا. دیگردمطرح  5007برانتلند در سال 

 نماود  فیا تعر، شاان یازهایندر بارآوردن   یآتا  یهاا نسا   ییتوانااز  ، بدون کاستنیکنوننس  



 ای                              شمارة بیست و ششممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               72

 

از توسعه، مستلزم ت ش آگاهاناه، اقاداما     یالگو نیاتحقت  (.10، ص. 5951، 5)سازمان مل 

، یصاراف از مناابع )  ناه یبه ة، مشارکت مردم، اساتفاد یهمگانمنابع، کسب توافت  جیبسهدفمند، 

 جااد یا یبرا( و اقدام 57 ، ص.5109، یمیعظ ؛59.، ص5100، یاریز ؛517 و 512 ، ص.5177

 یقاااتیتحقو  یمطالعااات. مرکااز 1؛ ، ص.5101، شیآسااا) یامنطقااه طیشااراو بهبااود  عاادالت

باه   زیا ن نیااست.  (55-59، ص. 5109، ریدل زادهنیحس ؛1، ص. 5105، یمعمارو  یشهرساز

 یامنطقاه توساعة   یهاا اماه برن وابزارهاا   یتیریمدمناسب  یالگوساختار و  تیطرنوبة خود از 

 و نظار  بار اماور   تیهدا ندیفرآهنر و  تیریمد. با استناد به نظرا  دانشمندان، شودیم سریم

 جینتاااو تمرکااز باار  کااارمیتقساا، تخصاا  و یگروهااکااار و اقاادام  (،5951، 5)مااریم وبسااتر

 یابیا رزامناابع و   جیبسا اهاداف، اداره و   تیتادق و  نیای تعتخاا  راهبارد،   ا (5951، 1)لندسپیس

ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هادایت و  یند اجتماعی، برنامهآفرو  (UNCW ،5951) عملکرد

، 5000، 1)اگاراوال  تاسا  کنترل در راستای تعیین و فائت شدن به اهداف ساازمانی  و هماهنگی

، یفکار ، چارچوب یامنطقهتوسعة  یهاطرح یتیریمدمطلوب  یالگواساس،  نیا. بر (0ص. 

 یبخشا تحقات   یراستاتوسعه در  یهاطرح شیپا، اجرا و بیتصو، هیته یبرا ییااجرو  ینهاد

، تمرکاز  عادم یی همانند مشاارکت،  هامؤلفه تیطراست که از  یامنطقه داریپابه اهداف توسعة 

 یهاا حاوزه اسات. در اغلاب    هاا مؤلفاه  ریساا و  تیشفاف، ینگرندهیآ، یزیربرنامه، یهدفمند

محاور و  ، دولات یسانت  یکردهاا یرو، نادها یفرآ تیریماد و  یلتا دو تیریماد  ژهیوبه یتیریمد

چارخش  « خاوب  ییحکمروا»بر  یمبتنو  یراهبرد، یمشارکت یالگوها سمت، به کیبوروکرات

(. از دهاة  11-15، ص. 5105، پاور میاباراه و  یسااالرزه  ؛50، ص. 5101، یصاانع اند )نموده

باا   یالگوهاا کاه   یاشابکه  یتیریمد یالگو راًیاخو  یراهبرد تیریمد یالگو، سونیابه  5029

، 1)جونز و جاور  اند تجربه شده هاو سازمان هاتیفعال تیریمد یبرا، هستند رمتمرکزیغ یمش

باه   یتیریماد  یاصل یالگوها 5در جدول  یتیریمد یالگو 51از  شیب انیماز . (11، ص. 5951

 اند.  شده یمعرفطور خ صه، 

 

                                                 
1. UN 

2. Merriam Webster 

3. labspace 

4. Agarwal 

5. Jones and George 
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 یاصوصو  یعموم، یدولت بخش تیریمد ةحوز یتیریمد یالگوهااز  یبرا .1جدول 
 یعمومی هایژگیوی برا کاربرد غالب در بخش یتیریمدی الگوها

 یدولت یسنت تیریمدی الگو
ی، دولتی احکام اجرای متمرکز، کنترل از باال، ساالروانید

 یمراتبسلسلهیی گوپاسخ

 یخصوص -ی دولت نینو تیریمدی الگو
ی، تجزیة خصوص بخش تیولوایی، گوپاسخکارکنان،  مهار 

 .نهیهزیی، کنترل کارای، مالی هامشو ی، دولتی بوروکراس
 تیریمدی الگو

 یراهبرد
 یخصوص -یدولت

ی نهادها خارجی و داخل  یتحلی بلند مد ، اهداف، راهبردها
 .رهیغو 

ی مبتن تیریمدی الگو
 یی خوبحکمروابر 

ی خصوصی، دولتی، عموم
 و شهروندان

، مشارکت، انصاف و تیشفافیی، گوسخپای، ریپذمحاسبه
 یی.تمرکززدا، تیشمولی، برابر

 تیریمدی الگو
 یاشبکه

ی خصوصی، دولتی، عموم
 و شهروندان

ی، بخشیآگاهی، مدار یمشترو ارتباطا ،  اط عا  یفناور
 .از راه دور تیریمدی، اشبکه تیریمد

و  یساالرزه ؛5105، شادیقاسم ؛ 5100، فردیدیرش. 102،، میزعبر اساس: سر  ؛ 5101، ؛ نگارندگانمأاذ

 .5105 ، حسنفردییدانا؛ 5101، یصانع ؛5105، پورمیابراه

 

 
 (یاشبکه -3، متمرکزمهین -2متمرکز،  -1) یتیریمدمتفاوت  یالگوها .3شکل 

 ، مقدمه(5001باران ) . اقتباس از5101، تیتحق یهاافتهی :مأاذ

 

هستند کاه باا هادف     ییهاطرحاستان  شیآما یهاطرحد، گونه که در مقدمه اشاره شهمان

 شیآماا  یملا شده توساط مرکاز    هیتهدر فضا و بر اساس شرح خدما   هاتیفعال یسازمانده

امکاناا  و   یارتقاا و  میتنظا  زیناستان  شیآما تیریمد. شوندیم هیته( 5101)از سال  نیسرزم

آن در سه ساطح   یکارکردهاتار متحول و با استفاده از ساخ یاستانی نهادها نیبروابط درون و 
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 ،5101، نیسارزم  شیآماا  یملا است )مرکاز   یانسان یروینی و سازمان درونو  نیب یهاارتباط

 :5دهدیماستان را نشان  شیآما برنامه تیریمد یکل یالگوساختار و  1(. شک 5نامه: واژه
 

 

 
 1333استان تا سال  شیآما یهابرنامه یتیریمدسااتار  .4شکل 

  5101 ،استان شیآما یهاطرح هیتهبر اساس شرح خدما   ،پژوهش یهاافتهی مأخذ:
 

 توساعة  یهاا طارح ناو  از   نیدوما ، (ن)جاامع شهرساتا   هیا ناحو عمران  توسعه یهاطرح

 یبررسا نحوة  نامةنییآو  رانیوز  تیه 1/55/5171هستند که بر اساس مصوبة مورخ  یامنطقه

راهبردهاا   ةارائ، هااستیس نیتدو منظوربه، 55/59/5170توسعه در مورخ  یهاطرح بیتصوو 

و  یحفااظت منااطت   ،تیا فعالو استقرار مطلوب مراکز  توسعهو کنترل  تیهدا نةیزمدر  نةیزمو 

 هیته، شهرستان چند ای کیساکنان شهرها و روستاها در  یبرامتناسب خدما   عیتوز نیهمچن

 ناماة نیای آو  رانیا ا یمعماار و  یشهرسااز  یعال یشورا 5171 سال بر اساس مصوبة. شوندیم

، رانیا وز ات یه 5170سال  مصوب یاهیناحهای توسعه و عمران نحوة بررسی و تصویب طرح

 یبررسها و استان یشهرساز یفن یهاتهیکمدر  یبررسپس از  هیناحتوسعه و عمران  یهاطرح

ارائاه   رانیا ا یمعماار و  یشهرسااز  یعال یشورابه  بیتصو یبرا، یعال یشورا یفن تةیکمدر 

 (. 19 الف، ص.5105، یشهرساز)وزار  مسکن و  شوندیم

                                                 
اساتان و شارح    ةهای توساع ، به اسناد طرحریزی و توسعه استانرای برنامهها و اعضای شویا  کارگروهئجز برای مطالعه. 5

 ها مراجعه کنید.خدما  آمایش استان
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 ییالگاو ، یامنطقاه  ةتوساع  یهاا طارح  یتیریمدموجود  یالگو که دهندیم نشانمطالعا  

 مشاارکت  و یای حکمروا یهاا یژگا یوو فاقاد   مادار ، دولات کیبوروکرات یسنت، یمراتبسلسله

 یامنطقاه  یهاا طارح  تیریماد مرساوم   یالگاو  هشگران معتقدناد کاه  پژو یبرخ. است نفعانی 

، هماواره  یراهبارد  کارد یرونبود   یدلاست و به یادوره یهاقهیسلاعمال  زینمتعدد و  را ییتغ خوشدست

؛ 51، ص. 5109، یخیشا ) اناد گذاشته میمستق ریتأثآن  جینتادر ابزارها و  یگروه ای یفرد یهااستیساعمال 

(. از نظار  597، ص. 5107، ریدلزادهنیحس ؛55 ، ص.5105، یمعمارو  یشهرساز یقاتیتحقو  یمطالعاتمرکز 

 یزیا ربرناماه در  یقانون گاهیجا، ییاجرا ارا یاختمداوم با  ندیفرآ کیعنوان ها، هرگز بهطرح تیریمد یقانون

باه   نیهمچنا (. 59ص.  ،5105، یمعماار و  یشهرساز یقاتیتحقو  یمطالعاتنکرده است )مرکز  دایپ یامنطقه

است که در آن هر نهاد باه   یبخش یها روندطرح تیریمدرشد در نگرش به توسعه،  یهادگاهیدتفو    یدل

، یزالا محاور اسات )   پاروژه کا ن، ساودآور و    یهاطرح( به دنبال 5105، رادیفرجو  انیکاظمطور مجزا )

 یامنطقاه  یهاطرح، یمال تیریمدت. در بخش در تضاد کام  اس یامنطقه داریپا ة( که با اهداف توسع5105

 یکااف  اریا اخت لملای هساتند و از اساتق     در ساطح  یگاذار اسات یسو  یمرکز ینهادهاشد  وابسته به به

از نظر سطوح، زمان، سااختار،  . (00-07، ص. 5177، یصراف ؛557، ص. 5171، یآزاد) باشندینمبرخوردار 

و  یوناد یپ، یهمااهنگ  یبخشو  ییفضا یهابرنامه ریسابا  یامنطقه یهابرنامه، اهداف، روند و محصول هیمال

 ةیا ته یدرسات ها، بار  طرح ةیتهمناطت در  یبرخدر صور  استق ل  یحتتوافت وجود ندارد. از نظر نظار ، 

. شاوند یما  یشرکت یکاالبه   یتبدها ثر و مناسب وجود ندارد و چه بسا طرحؤ، نظار  میامنطقه یهاطرح

ندارناد و گماشاتگان    یمشاارکت محلای   اجتما  یامنطقه یهاطرح ةیتهارکت، در حال حاضر در از نظر مش

 یامنطقاه  یهاا طرح نیقواناساس،  نیا. بر کنندینم یندگینماموارد، مناطت را  یاریبسدر  زین یملو  یامنطقه

و در تضااد باا مناافع     وندشا یم هیتهموارد با ابزار اجبار  یاریبسو در  هیسوکی ،یحقوق ةاغلب بدون مشاور

 وناد یپ کیدر  نفعانی نبود مشارکت   یدلبه  یهاطرح، محصول تینهادر . رندیگیممحلی قرار  اجتما 

و  یشهرسااز  یقاات یتحقو  یمطالعات)مرکز  شودینممطلوب ختم  جةینتو  ندیفرآ، هرگز محصول به یاشبکه

 (. 51 ، ص.5109 ،یخیش ؛07ص. ، 5177، یصراف ؛51-57 ، ص.5105، یمعمار

 

 



 ای                              شمارة بیست و ششممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               09

 

  قیتحق یهاافتهی .5

 موجود یتیریمد یالگو لیتحل .1. 5

مولفااة نگاارش و  1 در SPSSدر  یاصاال یرهااایمتغ تااک یباارا یآمااار  یااتحلو  هیااتجز

مطلاوب   یالگوخوب و  ییحکمروا، یاثربخشیی و کارا، ییاجرا - ینهاد، ساختار یروشمند

شاده   اکتفاا  یاصال  یهاا مؤلفاه  یینها جینتاتنها به که  مهم به همراه دارد افتةی نیچند یتیریمد

 ةمؤلفا  یبرا 011/520 با مقدار،« یامنطقهنگرش به توسعة » ةمؤلف یبرا 2Xآزمون  جینتا .است

، 170/150 با مقدار یاثربخشو  ییکارا ةمؤلف یبرا، 521/101 ربا مقدا ییاجرا – ینهادساختار 

 یارهاا یمعکه در مجماو  کا     دهندیمنشان  110/519 مقدار با خوب ییحکمروامولفة  یبرا

 یهاا طارح  یتیریماد موجاود   یالگو 995/9 یدارامعنو سطح  %00 نانیاطمپژوهش در فاصلة 

 یهمبساتگ مقدار آزماون   نیهمچن. ناکارآمد و نامطلوب است ییالگو رانیادر  یامنطقه ةتوسع

 یداریمعنا در ساطح   117/9، «خوب ییحکمروا»و « موجود یالگوبه اص ح  ازین» ةمولف نیب

موجاود هساتند،    یالگاو که معتقد به اص ح  یمتخصصانکه،  یمعن نیامحاسبه شد. به  995/9

مقادار   نیهمچنا  خوب است. ییحکمروا یهایژگیوموجود فاقد  یالگومعتقدند که  نیهمچن
2X یداریمعنا محاسبه شد کاه در ساطح    101/510 مقدار یتیریمدمطلوب  یالگومولفة  یبرا 

 ه، با یتیریماد  آلدهیا امطلاوب و   یالگاو کاه   دهاد یما نشان  %01 نانیاطم ةو با فاصل 995/9

آزماون   یبارا  رمنیاسپپارامتریک  آزمون نا جینتا. است  یمتماخوب  ییحکمروا یهاشاخ 

اساتفاده  « مطلاوب  یتیریماد  یالگو»و « یتیریمدموجود  یالگوبه اص ح  ازین» نیب یهمبستگ

 یهمبساتگ ارتبااط و   دهاد یما موضو  نشاان   نیامحاسبه شد.  101/9آزمون  ةشد. مقدار آمار

 یانیپاساخگو دساته از   مفهوم که آن نیاوجود دارد. به  تیوضعدو  نیا نیب یدارامعنو  دیشد

 یالگاو  یهاا یژگا یو ههساتند کا   ییالگاو موجود هستند، خواهان  یالگوکه معتقد به اص ح 

 یالگوهاا  نیبا کاه از   دهاد یمنشان  2Xآزمون  جینتا نیهمچنرا داشته باشد.  یتیریمدمطلوب 

 یبارا  یبااالتر و انتخااب   تیا اولوبر مشاارکت از   یمبتن یتیریمد یالگوها، یتیریمدمختلف 

 .5برخوردار هستند یامنطقه ةتوسع یتیریمدنظام مناسب  جادیا

 

 
                                                 

 .اندهای متغیرهای پژوهش، منعکس نشدهها و تحلی یا  آزمونئدلی  محدودیت جزهب.  5
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 یتیریمدمناسب  یالگوانتخاب . 2. 5

ه شد دادهروش پژوهش شرح که در  یمراحلمطابت  PROMETHEEII بخش مدل نیادر 

و  کارد یرو، 120/9، یاثربخشا و  ییکاارا ، 15/9، یای حکمروا یارهاا یمعوزن  شد. ادهیپاست، 

 ادهیا پدر مدل  ANPدست آمده از روش  به 910/9و اجرا،  یریگمیتصمو  901/9ی، روشمند

اساتفاده  امکان . با توجه به مدل قرار گرفتند یاصل یمبناو  یکم یمبناخبره  19. نظرا  ندشد

( و q) یتفااوت یبا ، آساتانة  هاا باودن داده  PROMETHEEIIدر  یفا یکو  یکم یهاشاخ از 

 انیا پادر . دیا گرد( انتخااب  V Shapeتابع نو  ساوم )  گونه 2توابع  انیم( از p) یبرترآستانة 

 . (5 )جدول انجام شد PROPETHEEIIبا استفاده از  هانهیگز یینها یابیارزمرحله  نیا
 

 بندی الگوهای مدیریتیتایج نهایی جریان االص رتبه. ن2 جدول
 Phi Phi- Phi+ الگوی مدیریتی رتبه

 900592 9،9172 9،0205 الگوی حکمروایی 5

 901721 905797 907179 ایالگوی شبکه 5

 909701 901171 901510 الگوی راهبردی 1

 -901051 907575 905510 الگوی نوین 1

 -900717 900717 909999 الگوی سنتی 1

 

 (1 شاک  ) 5یبناد رتباه خاال    انیا جر، در نمودار PROMETHEE II جینتا یخروج

 نیبا ی از پرسشاگر  جینتاا شاد. در   ساه یمقای پرسشاگر  جینتامدل با  جینتااند. شده داده نشان

 تیریماد ی بار  مبتنی تیریمدی الگو(، %19یی )حکمروای بر مبتنی الگوی انتخاب شده هانهیگز

 انیپاساخگو ی شانهاد یپی الگوهاا (، %51ی )راهبرد تیریمدی بر مبتنی الگوو  (%11ی )اشبکه

ی اکپارچاه ی یالگاو  کی مادل، باه یا   هاا یخروجا ی و دانیا می هاافتهی به یاتکابا  لذا ؛بودند

ی هاا یبرترکه از « یاشبکهیی حکمروا» ی برمبتنی تیریمدی الگوبه  توانیمکه از آن  میرسیم

ی، در قبلا ی پژوهشاگران  هاافتهی و ینظری مبان. با استناد به دیرساست،  شده  یتشکسه الگو 

ی باه طاور ماوثر اساتفاده     اثربخشا یی و کاارا یی خوب و حکمرواالگو از نگرش، راهبرد،  نیا

درصاد  12از  شیبا یی فضاا (. از نظار قلمارو   00، ص. 5105، فارد ییداناا . باه  ناک ) شاود یم

                                                 
1  . PROMETHEE Ranking Network  
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 باه ی را محلی و اهیناحی، امنطقهی، مل سطحر را که بتواند چها تیریمدیی از الگو انیپاسخگو

 .اندرا انتخاب نموده دینمامتص   گریکدی
 

 
 هانهیگزاالص  یبندرتبهشبکۀ  .5 شکل

 

 هاا در طرح تیریمد یبرا یمناسب یالگو تواندیم یاشبکه ییحکمروابر  یمبتن یالگو ،لذا

 .ردیگقرار مورد استفاده  یمحلو  یاهیناح، یامنطقه، یملسطح  چهار

ی، نظاام  ریا گمیتصام ی و گاذار قانونی، نظام نظری مبانو  کردیروی، تیریمدی الگو نیادر 

یای  اجرای و اداری، سااختار  امنطقاه  توساعة ی هاطرحی محتواها، و اب غ طرح بیتصو، هیته

(، نظاام اصا ح   کپارچهی تیریمد) ییاجراها، نظام هماهنگ ی طرحمالی و زمانها، برنامة طرح

رابطاة   کها به طور کاما  در یا  ی طرحاجرای مال نیتأمبرنامه و  شیپارنامه و نظام نظار  و ب

ی محلا ی و اهیناحی، امنطقهی، ملیی در چهار سطح حکمروای هاشاخ ی و بر اساس اشبکه

 .  5شوندیم ادهیپ

 

                                                 
، باه  «ای در ایةران ی منطقةه مدیریت توسعه»ادی در کتاب با عناوان  . با توجه به محدودیت بحث، جزییا  الگوی پیشنه5

 است.   تفصی  مورد بحث قرار گرفته
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 یامنطقهتوسعۀ  یهاطرح یتیریمدمطلوب  یالگوو استخراج  یقیتلف یالگو .7شکل 

 

 
 یامنطقهسطح در توسعه  یهاطرح یتیریمد یقلمروهاسطوح  .6شکل 

 (یمحل -4 ،هیرناحیز -3 ،یاهیناح -2 ،یامنطقه -1)

   یامنطقه ۀتوسع یهاطرح تیریمد یاشبکهی شنهادیپ یالگو

 یاهیرناحیز یامنطقهطح س یاهیناح

 بخش، دهستان، شهر، روستا

 یتیریمدسطوح 

 یزیربرنامه ییفضا یقلمروها

 شهرستان
 استان

بخش،  ۀتوسع یهاطرح

 دهستان، شهر و روستا

 ( هیناح شیآما)

 توسعه یهاطرح

 شهرستان ۀتوسعطرح 

 شهرستان( شیآما)

 استان ۀتوسعطرح 

 )آمایش استان(

 یشوراهاو  یتیریمدنهاد 

بخش، دهستان،  ۀتوسع یزیربرنامه

 شهر و روستا

 توسعه ینهادها

 یشوراو  یتیریمدنهاد 

 ۀتوسع یزیربرنامه

 شهرستان

 یزیربرنامه یشوراو  یتیریمدنهاد 

 استان ۀتوسع
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 یتیریمددر سطوح  شبکه ریز کیعنوان به شیآماطرح  تیریمد .8شکل 

 شنهادهایپو  یریگجهینت .7

توساعة   یهاا طارح  تیریماد موجود  یالگو اوالًکه ت آمد دسبه جهینت نیاپژوهش  نیا در

مانناد   نیشا یپنهادها و پژوهشگران  یقبل یهاپژوهش جینتامس له  نیاناکارآمد است.  یامنطقه

 ،(5109) یوساف یحاا  (، 5109) ی(، عاالم 5109) یخیش(، 5107) یشهرسازوزار  مسکن و 

و  ینیالدفیس ،(5100) یزالی و زال (،5105) یمعمارو  یشهرساز یقاتیتحقو  یمطالعاتمرکز 

نظام موجاود   یناکارآمدبر  یمبن( 5105) ی(، سلطان5105 و 5109) یزال(، 5100)خواه پناهنده

. کندیم دییتأرا  یامنطقهتوسعة  تیریمد یعمومو به طور  یامنطقهتوسعة  یهاطرح تیریمد

پاژوهش و   یهاا افتاه یتناد باه  باا اسا  ، نیشا یپ یهاا پاژوهش  بامتفاو  ای به شیوه ،نکهیادوم 

 یزیا ربرناماه و  یدولتا  تیریماد  ةحاوز در  ینظرآن در مدل و با استناد به پشتوانة  یبندجمع

. دیا گرداساتخرا    ةتوسع یهاطرح تیریمددر  «یاشبکه ییحکمروا» یالگو، یامنطقهتوسعة 

هاا و  طرح تیریمد (کیک س یهاهینظر) یمراتبسلسله یسنتدر روابط  رییتغالگو به دنبال  نیا

 .(1 شک ) بحث شده بود یتیریمد ینظر یالگوهاکه در بخش  است یاشبکه ییالگو شنهادیپ

 یوناد یپهام بار   یمبتنا  یالگاو ، باه  هاطرح یتیریمد رمتمرکزیغ یالگوبا عبور از الگو  نیادر 

 یتنا مبو  هیچندساو ها طرح یتیریمدآن روابط عناصر  یطکه  میرسیمها طرح یتیریمدسطوح 

کاه   شاود یم شنهادیپ. (7 شک )است  یسطح چهار یتیریمد یقلمروهادر  یمساع کیتشربر 
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هاا  طارح  تیریمدخوب در چهار سطح در  ییحکمروا یهاشاخ الگو،  نیا یسازادهیپ یبرا

 یبارا ارتباطا  و اط عا  از راه دور  یهایفناورشوند. از  ادهیپ یتیریمد سطوح ریزدر  یحت

 یسااز کپارچاه ی( و ریساا و  یخصوصا  ینهادها، نفعانی )مردم،  نفعانی  یاشبکه مشارکت

 استفاده شود.  توسعه یهاطرحاقداما  در 

 یگزارسپاس

 نیتادو » باا موضاو    یزیا ربرنامهو  ایجغرافدر رشتة  یپسادکتر ةمقاله از پژوهش دور نیا

ساال   77250/519 مصوبة شاماره « رانیادر  یامنطقهتوسعة  یهاطرح تیریمدمناسب  یالگو

 یپژوهشا دانشاگاه تهاران و معاونات     یپژوهشمعاونت  یمعنوو  یماد تیحما، تحت 5105

هاا،  دانشاگاه تهاران اساتخرا  شاده اسات. لاذا، جاا دارد از آن معاونات         یایجغرافدانشکدة 

 شود.  یسپاسگزار

 کتابنامه

وژه باار مبنااای  ی تاایم پاار اعضاااانتخاااب . (5109) ر. ، م.کااریپمااهی، ح.، و رضااوی، م.، دیااام .5

، یصاانعت تیریماادانااداز چشاام ةفصاالنام. PROMETHEEروش معیارهااای اثربخشاای بااه   

(5،) 551-511. 

 تیوضااعی ابیااارز(. 5109ی، د. )محماادی، ح.، و کاااظمی، ز.، م ئاای، ر.، پناااه، ر. ی، م.بخشاا .5

ی ریااگمیتصاام: کاااربرد روش رانیااارتبااة  نیاایتعو  ایآساا غاارب جنااوب منطقااهی در نااوآور

 .15-50(، 1)1 ی،فناورعلم و  استیسی پژوهشی و علم لنامةفصپرومته. 

ی هاااایریاااگمیتصااامی در کاااردیرو(. 5109ح.، و محتجاااب، ح. )ط.ی، حجاااازی، م.، ریبشااا .1

 . تهران: انتشارا  دانشگاه شاهد.ارهیچندمع

فصاالنامة . 5119از آغاااز تااا دهااة  در ایاارانی امنطقااهی زیااربرنامااه(. 5109. ) ی، وساافحااا  ی .1

 . 57-2(، 2، )یشهر تیریمد

هااای آماااری بااا نگاااه بااه روش     هااا و تحلیاا  روش. (5109ی، م. )اصااغر.، و ا، زادهیحاااج .1

 ی. دانشگاه. تهران: جهاد تحقیت در علوم زیستی و بهداشتی

 تهران: سمت. ی.اهیناحی زیربرنامه. (5107، ک. )ریدلزادهنیحس .2

، رانیااادر  تیریماادی هاااپااژوهش. رانیااای در اشاابکهی دولتاا تیریمااد(. 5105، ح. )فااردییدانااا .7
57(5 ،)20-591  . 
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  ،511 ،صانعت خاودرو  . نآ دموکراتیک هایویژگیو  نوین دولتی مدیریت(. 5100فرد، م. )رشیدی .0

 .5101بهمن7

 کاااردیروی باااا امنطقاااهی گاااذاراساااتیسی و راهباااردی نگاااارنااادهیآ. (5109زالااای، ن. ) .0

 .  11-11(، 1)51، مطالعا  راهبردیة فصلنامی. سیونویسنار

در  یمحااورتیاامأمور شاانهادیپبااا  رانیااادر  یزیااربرنامااه یشناساابیآساا. (5105زالاای، ن. ) .59
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