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انتخبة روػ هنبعت ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى ثب اعتفبده اس
تکنیکهبی تصوینگیزی چنذهؼیبره در ؽزکت عبپکو
*3

جهبنیبر ثبهذادصوفی .1هحوذػلی خبتویفیزوسآثبدی .2هنیزه سارع


(تبضید زضیبفت -1393/03/25 :تبضید پصیطش)1393/06/18 :

چکیذه
همبلِ اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبىًَ ،ػی سٌدص ًظبم یبفتِ ٍ زایوی اظ چگًَگی اًدبم ٍظبیف ٍاثستِ ثِ ضغل ،ثِ
هٌظَض ضٌبسبیی ًمبط ضطٍضی ثطای ضضس ٍ ثْجَز هٌبثغ اًسبًی است .ثسیْی است ضٍشّبیی وِ ثطای اضظیبثی
ػولىطز وبضوٌبى زض سغَح هرتلف سبظهبًی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز ثبیس هتفبٍت ثبضس .ایي تفبٍت ثِ ػلت
گًَبگًَی ًینضخ ضغلی ٍ اّساف زض سغَح هرتلف سبظهبًی است .ثٌبثطایي اگط ضٍش هَضز استفبزُ خْت
اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ًتَاًس اثطثرطی ذَز ضا ًطبى زّس ،اضظش ذَز ضا اظ زست ذَاّس زاز .ایي تحمیك ثِ زًجبل
یبفتي ثْتطیي ضٍش اضظیبثیػولىطز زض سغح وبضوٌبى ضطوت سبپىَ است؛ ّوچٌیي ثِ زًجبل آى ضٍشّبی اضظیبثی
ػولىطز زض سغح وبضوٌبى ضطوت سبپىَ ثب تَخِ ثِ پٌح ػبهل ٍیژگیّبی اضظیبةٍ ،یژگیّبی اضظیبثی ضًَسُ ،فطایٌس
اضظیبثی ،اثعاض اضظیبثی ٍ پیبهسّبی اضظیبثی ،اٍلَیتثٌسی ضسُاًس .خبهؼِ آهبضی ایي تحمیك ضبهل ولیِ ثبظیگطاى
فطایٌسّبی اضظیبثیػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت سبپىَ هیثبضس  .خوغ آٍضی اعالػبت ثب استفبزُ اظ پطسطٌبهِّبی
همیبسزاض ٍ ظٍخی ٍ هػبحجِ ّبی سبذتوٌس اًدبم ضسُ ٍ ثطای تحلیل زازُّب اظ ضٍش تبپسیس فبظی ٍ ANP
استفبزُ ضسُ استً .تبیح تحمیك ًطبى هیزّس وِ ضٍش هسیطیتثطهجٌبی ّسف ٍ ضتجِثٌسیثبثت ثبالتطیي اٍلَیت ضا
خْت اضظیبثیػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت سبپىَ زاضا ّستٌس.

واصگبى کلیذی :اضظیبثی ػولىطز ،وبضوٌبى ،سغَح سبظهبًی ،تبپسیس فبظی.ANP ،

 .1استبزیبض ٍ ػضَ ّیبت ػلوی گطٍُ هسیطیت غٌؼتی ،زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی ،تْطاى ،ایطاى.
 .2زاًطیبض ٍ ػضَ ّیبت ػلوی گطٍُ هسیطیت غٌؼتی ،زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی ،تْطاى ،ایطاى.
 .3وبضضٌبس اضضس هسیطیت غٌؼتی ،زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی ،تْطاى ،ایطاى.
* پست الىتطًٍیه ًَیسٌسُ پبسرگَmonire0zare@gmail.com :
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ت
هقذهه
اوثط ًظطیِپطزاظاى هسیطیت هٌبثغ اًسبًی هؼتمسًس وِ سبظهبىّب پیص اظ ّط تػوینگیطی هْن ًظیط
اضتمب ،افعایص حمَق ٍ زستوعز ،خبثدبیی ،اًتػبة ٍ اذطاج ،ثبیس وبضوٌبى ذَز ضا اضظیبثی وٌٌس ٍ ثط
اسبس هؼیبضّبیی هٌبست ،ػولىطز ،استؼسازّب ،تَاًبییّبی ثبلمَُ ٍ اثطثرطی آًبى ضا هَضز سٌدص
لطاض زٌّس ظیطا ثطای ثمب ،ضضس ٍ پَیبیی سبظهبى ٍ تحمك اّساف آىً ،مص هٌبثغ اًسبًیِ ذالق ،هجتىط،
هتؼْس ٍ تَاًوٌس اظ اّویتی حیبتی ٍ خبیگبّی ٍیژُ ثطذَضزاض است (زػبیی.)58 :1374 ،
ثیتطزیس ثب ثِ وبضگیطی غحیح ًظبم اضظیبثی ػولىطز ،ضوي فبئك آهسى ثط هطىالت ضٍاثظ وبض ٍ
تؼبهالت سبظهبًی ،هیتَاى ضٌبذتی غحیح ٍ خبهغ اظ لبثلیتّب ،تَاًبییّب ٍ لَتّب ٍ ضؼفّبی افطاز
ثِ زست آٍضزُ ٍ الساهبت الظم ضا زض ظهیٌِ تْیِ ثطًبهِی ثْجَز ٍ تَسؼِ آىّب اًدبم زاز ٍ ثسیي تطتیت
اظ ایي ضّگصض هٌبفغ ظیبزی ضا هتَخِ سبظهبى وطز.
اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى فطایٌسی ثسیبض هْن ٍ اظ حسبستطیي هسبئلی است وِ هسئَالى سبظهبى ثب
آى ضٍثِ ضٍ ّستٌس .ثب ٍخَز تالشّبی هستوط ثطای عطاحی سیستنّبی ثْتط ٍ هؤثطتط ثطای اضظیبثی
ػولىطز وبضوٌبى ،ضَاّس ٍ هساضن ًطبى هیزّس وِ ثِ عَض ولی هسئَالى سبظهبىّب اظ ضٍشّب ٍ
سیستنّبی هَضز استفبزُ ثطای اضظیبثی وبضوٌبى ضاضی ًیستٌس (ثعاظ خعایطی .)79 :1387 ،ػسم
پطتیجبًی هسیطیت ،غیط لبثل اخطا ثَزى سیستنّبی اضظیبثیً ،بتَاًی اضظیبثبى زض اضظیبثی زضست ٍ
ػبزالًِ ٍ ػسم تٌبست ٍ اًغجبق سیستنّبی اضظیبثی ثب ٍالؼیبت ٍ ّوچٌیي ػسم تٌبست ٍ اًغجبق
ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز زض سغَح هرتلف سبظهبًی (هسیطاى اضضس ،هسیطاى هیبًی ،وبضضٌبسبى ٍ
وبضهٌساى) اظ خولِ هطىالتی ّستٌس وِ اثطثرطی اوثط سیستنّبی اضظیبثی ضا زچبض اضىبل هیوٌٌس
(ثبهساز غَفی .)98 :1391 ،ثٌبثطایي یبفتي ضٍش هٌبست اضظیبثی ػولىطز زض سغَح هرتلف سبظهبًی
هسئلِ هْوی است وِ زض ایي تحمیك ثِ آى پطزاذتِ ضسُ است .ثسیي هٌظَض ضطوت سبپىَ وِ یىی
اظ تأهیيوٌٌسگبى لغؼبت ضطوت ذَزضٍسبظی ایطاى ذَزضٍ است ،ثطای اًدبم تحمیك حبضط اًتربة
ضسُ است.
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ات
هزوری ثز هجبنی نظزی
ارسیبثی ػولکزد

اضظیبثی ػولىطز فطایٌس یىپبضچِای ثطای سٌدص ٍ تمَیت ضفتبضّب ٍ ًتبیح وبضی هٌبثغ اًسبًی ثط پبیِ
الگَّب ٍ تدطثیبت هرتلف است (ضیبئی هَیس .)103 :1384 ،اضظیبثی ػولىطز هٌبثغ اًسبًی فطایٌس
ثسیبض اضظضوٌسی است وِ ثب اخطای آى ،هٌبثغ اًسبًی هیتَاًٌس ثبظذَضزّبی هٌبسجی ضا ثطای ثْجَز
ػولىطز ٍ تػحیح ضفتبض ضغلی ذَز زض سبظهبى زضیبفت وٌٌس ٍ ضوي تػحیح اضتجبّبت ٍ ضفغ
ًبضسبییّب ،ترػع ذَز ضا تىبهل ثرطٌس (لطثبًی .)46 :1381 ،وطاهط زض ایي ظهیٌِ هیگَیس :ثِ
هٌظَض حفظ وبضوٌبى هتؼْس ٍ سرت وَش ،زض سبظهبى اضظضیبثی ػولىطز آىّب اهطی ضطٍضی است
(وطاهط.)25 :1998،
ثِ عَض ولی ثب خوغثٌسی تؼبضیف هرتلف هیتَاى گفت وِ اضظیبثی ػولىطز افطاز فطآیٌسی ّسفزاض
است وِ ثبیس ثِ عَض هستوط اًدبم ضَز ،ثِ خٌجِّبی ویفی ٍ ووی تَخِ زاضز ٍ ظَاّط ضا ًویثیٌس،
تَاتط ظهبًی ضا هس ًظط لطاض هیزّس ،زاضای هالنّبیی هطرع ثَزُ وِ تمطیجبً هَضز تأویس اوثطیت
غبحتًظطاى استّ ،سف سبظهبًی ٍ فطزی زاضز ٍ ّیچگبُ لػسش ترطیت یب هچگیطی افطاز ًیست
(لطثبًی.)42 :1381 ،
رویکزدهبی ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى

ثِ وبضگیطی همیبسّبی هبلی زض اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ضٍیىطزی سٌتی است .ثِ ػالٍُ ایي
همیبسّبی سٌتی توبیل ثِ توطوع ضٍی ضرع یب ػولىطز زاضز ًِ ،ثط فطایٌسّبیی وِ زض وبًَى
هسیطیت لطاض هیگیطًسّ .وچٌیي همیبسّبی سٌتی ػولىطز ثِ ٍاسغِ ووجَز هطوع ٍ وبًَى
استطاتژی ،زیسگبُ وَتبُهستی ضا فطاّن هیآٍضًس ٍ ًظبضتی یهعطفِ زاضًس؛ یؼٌی افطاز ضا ثیطتط ًگطاى
هیوٌٌس تب ایٌىِ ػولىطز آىّب ضا ثْجَز ثرطٌس (وٌدی  .)145 :2001 ،ثِ ایي تطتیت اًتمبزّبی
ظیبزی ثِ سیستنّبی سٌتی اضظیبثی ػولىطز ٍاضز ضس وِ ثِ ایدبز سیستنّبی ًَیي زض اضظیبثی
ػولىطز اًدبهیس .ثسیْی است سیستنّبی ًَیي ًمبط ضؼف سیستنّبی سٌتی ضا ثطعطف هیوٌٌس
(آلب ضفیؼی .)49 :1383 ،ثٌبثطایي زض هدوَع زٍ ضٍیىطز هْن ًسجت ثِ اضظیبثی ػولىطز ٍخَز زاضز؛
ضٍیىطز سٌتی (گصضتًِگط) ٍ ضٍیىطز ًَیي (آیٌسُ ًگط) .زض ضٍیىطز سٌتی "لضبٍت" هْنتطیي ّسف
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ت
اضظیبثی ػولىطز است ،زض حبلی وِ زض ضٍیىطز ًَیي ،توطوع اغلی ثط ضضس ،تَسؼِ ٍ ثْجَز ظطفیت
اضظیبثی ضًَسُ است .تحمیمبت اًدبم ضسُ زض ایي ظهیٌِ اظ توبیل ضٍظافعٍى سبظهبىّبی پیططٍ ثِ
ضٍیىطز ًَیي (ثب تَخِ ثِ هعایبی آى زض لیبس ثب ضٍیىطز والسیه) ذجط هیزٌّس (اسسظازُ1384 ،
 .)39:زض ازاهِ ثِ تططیح ایي زٍ ضٍیىطز پطزاذتِ ضسُ است.
الف) رویکزد ارسیبثی ػولکزد گذؽته نگز

زض ایي ضٍیىطز ثِ هٌظَض اضظضیبثی ػولىطز افطاز ثط اسبس ػولىطز گصضتِ آىّب ٍ ثط اسبس ضفتبضّبی
ػیٌی آىّب زض گصضتِ هیتَاى اظ فٌَى هرتلفی استفبزُ وطزّ .ط یه اظ ایي فٌَى زاضای هعایب ٍ
هؼبیجی ّستٌس .ثِ عَض ولی اضظیبثی هجتٌی ثط ػولىطزِ گصضتِ اظ ًظط ػیٌی ثَزى هحبسي ظیبزی زاضز،
ٍلی اظ آًدب وِ اضتمبی ػولىطز ضا پس اظ ثبظذَض زازُ ضسُ زض آیٌسُ زض ًظط ًویگیطز ،هؼبیجی ًیع زاضز
(ثبهساز غَفی.)98 :1391،
غطف ًظط اظ ضٍشّبی هرتلف اضظیبثی ػولىطز گصضتِ افطاز -وِ ثط غفبت ضرػی یب ًتبیح حبغلِ اظ
ػولىطز افطاز هجتٌی ّستٌس -هیتَاى اظ ثْتطیي ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز ثط اسبس ضفتبضّبی ػیٌی
گصضتِ افطاز ًظیط ضٍش ضتجِثٌسی ثبثت ضفتبضی ًبم ثطز وِ اهطٍظُ اوثط غبحجٌظطاى هسیطیت هٌبثغ
اًسبًی آى ضا تدَیع هیوٌٌس .زض هدوَع ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز گصضتًِگط ضبهل ضٍشّبی ضتجِ-
ثٌسی ثبثت ،1زضخِثٌسی ،2همیبسّبی گطافیىی ،چه لیست ،3اًتربة اخجبضیٍ ٍ 4لبیغ حسبس
(ثحطاًی) 5است .زض ازاهِ ضطح هرتػطی اظ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز گصضتًِگط هَضز استفبزُ زض ایي
تحمیك اضائِ ضسُ است:
روػ رتجه ثنذی ثبثت

سبزُتطیي ٍ هؼطٍفتطیي ضٍش ثطای اضظیبثی عطظ اًدبم وبض خسٍل ضتجِثٌسی همبیسِای است .زض
خسٍل ضتجِثٌسی همبیسِایٍ ،یژگیّبی ذبغی (هبًٌس وویت ،ویفیت ،اثتىبضّ ،وىبضی ٍ  )...ثِ ػٌَاى
ػَاهل اضظیبثی ٍ ًیع ػَاهل سٌدص عطظ اًدبم وبض (اظ ٍضؼیت ثس تب ػبلی) ثطای سٌدص ّط یه اظ

1- Ranking System
2- Granding System
3- Check List
4- Forced Choice
5- Critical Incidents
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ات
ػَاهل گٌدبیٌسُ ضسُ است وِ ثب خوغ ثٌسی ػَاهل اضظیبثی اًدبم هیگیطز (سیس خَازیي1387 ،
.)210:
وقبیغ حغبط (ثحزانی)

1

ثطلطاضی ایي ضٍش هستلعم تطریع ،عجمِ ثٌسی ٍ ثجت ضٍیسازّبی هْن ذسهتی هٌبثغ اًسبًی است.
(احسبًی .)38 :1390 ،زض ایي ضٍش هسیطاى چٌیي ٍلبیؼی ضا ثِ غَضت ظهبًجٌسی ضسُ ثجت ٍ تفسیط
هیوٌٌس تب زض ظهبى اضظیبثی ثب هطاخؼِ ثِ ثبیگبًی ذَز ػولىطز وبضوٌبى ضا تحلیل ًوبیٌس.
ة) رویکزد ارسیبثی ػولکزد آینذه نگز

زض ایي ضٍیىطز ثِ خ بی پطزاذتي ثِ ایي وِ فطز هَضز اضظیبثی چِ ضفتبضّبیی ضا زض گصضتِ اًدبم زازُ
است ٍ ثِ چِ ًتبیدی ضسیسُ است ،ثِ لبثلیتّب ٍ تَاًبییّبی ثبلمَُ فطز زض ضسیسى ثِ اّساف زض
آیٌسُ تَخِ هیضَز  .یؼٌی ثدبی اضظیبثی ػولىطز گصضتِ فطز ،ػولىطز اٍ ضا زض آیٌسُ هَضز اضظیبثی لطاض
هیزٌّس(ثبهساز غَفی .)106 :1391 ،اظ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز آیٌسُ ًگط هیتَاى ثِ ضٍشّبی
اضظضیبثی ذَیطتي ،2هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ،3اضظضیبثی ضٍاًی ،4هطاوع اضظیبثی ٍ اضظیبثی  360زضخِ-
ای اضبضُ وطز.
زض ازاهِ ضطح هرتػطی اظ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز آیٌسُ ًگط هَضز استفبزُ زض ایي تحمیك اضائِ
ضسُ است:
ارسیبثی  360درجهای

5

اٍلیي ثبض زض سبل  ، 1967ضرػی ثِ ًبم الٍلط ػٌَاى ًوَز وِ اضظیبثی ثط هجٌبی اعالػبت ثِ زست آهسُ
اظ یه هٌجغ ،توبهی اعالػبت وبفی ضا ثطای اضظضیبثی ػولىطز یه فطز فطاّن ًویآٍضز ٍ هطىالت
ػولىطز تٌْب زض سبیِ استفبزُ اظ اعالػبت چٌسگبًِ همسٍض ذَاّس ثَز .ثبظ ذَض  360زضخِ ،سیىل
وبهلی است وِ ذالغِ ثبظذَضزی اظ ّوِ افطاز (سطپطستبى ،ظیطزستبى ٍ ّوىبضاى) زض هَضز
ػولىطزضبى اضائِ هیوٌس (الٍلط .)370 :1967 ،

1-Critical incidence
2-Self Evaluation
)3-Management By Objective (M.B.O
4- Psychological Evaluation
5- 360 Feedback
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ت
هزاکش ارسیبثی

زض ایي ضٍش یه گطٍُ اظ اضظیبةّب ثب ترػعّبی هرتلف (وویتِ اضظیبثی ضبهل ضٍاىضٌبسبى،
هسیطاى ،خبهؼِضٌبسبى ٍ سبیط هترػػیي) گطزّن هیآیٌس تب زض هحلی ذبضج اظ هحیظ وبض (هثالً زض
یه ّتل یب  )...اضظیبثی ػولىطز ضا زض عی چٌس ضٍظ ثب استفبزُ اظ تىٌیهّبی تلفیمی (تلفیمی اظ
تىٌیهّبی هػبحجِای ،تستّبی اضظیبثی ػولىطز ،ذَز اضظیبثی ،هَضز وبٍی ،ضجیِ سبظی ،ضتجِ ثٌسی
گصضتِ ٍ  )...اًدبم زٌّس (ثبهساز غَفی.)112 :1391 ،
هذیزیت ثز هجنبی هذف

ایي ضٍش اٍلیي ثبض تَسظ پیتط زضاوط زض سبل  1954هَضز استفبزُ لطاض گطفت (الَاًی.)270 :1385 ،
ایي ضٍش هستلعم ایي است وِ هسیط اّساف ٍیژُ لبثل سٌدص ثطای ّط یه اظ وبضهٌساى ضا ثِ غَضت
هطبضوتی تْیِ وطزُ ٍ سپس ثِ عَض ازٍاضی پیططفتطبى ضا ًسجت ثِ اّساف هغطح وٌس ٍ ػلل ٍخَز
ضىبفّب ضا ضیطِ یبثی وٌس .اغغالح هسیطیت ثطهجٌبی ّسف تمطیجبً ّویطِ ثِ ّسف گصاضی عطح
سبظهبًی هدبهغ ٍ ثطًبهِ اضظضیبثی اضبضُ هیوٌس (ٍضثیتي  .)430 :2008 ،زض ٍالغ هسیطیت ثط هجٌبی
ّسف یه ضٍش هسیطیتی است وِ اضظیبثی ػولىطز زض زل آى ًْفتِ است.
تکنیکهبی تصوینگیزی

تػوین گیطی فطآیٌسی است وِ زض آى ،ثْتطیي ضاُحل اظ ثیي هدوَػِای اظ گعیٌِّب ثب ضَاثظ
گًَبگَى ثطگعیسُ هیضَز .هحممبى زض اًتربة ثطای حل هطىالت هَخَز زض تػوینگیطیّبی
پیچیسُ ،اظ اثعاضّبی هَثط ثسیبضی هبًٌس ضٍشّبی تحلیلی ،هسلّبی ضیبضی ،آهبضی یب ًظطی استفبزُ
هیوٌٌس .یىی اظ تىٌیهّبی تػوینگیطی ثب استفبزُ اظ زازُّبی ووی ،تػوینگیطی چٌسهؼیبضُ
هیثبضس (اغغطپَض .)112 :1390 ،تػوینگیطی چٌسهؼیبضُ ) (MCDMثِ زٍ زستِ تػوینگیطی
چٌسضبذػِ ) ٍ (MADMتػوینگیطی چٌسّسفِ ) (MODMتمسین هیضَز .هسلّب ٍ تىٌیهّبی
تػوینگیطی چٌس ضبذػِ ثِ هٌظَض اًتربة هٌبستتطیي گعیٌِ اظ ثیي  mگعیٌِ هَخَز ثىبض هیضًٍس.
زض  MADMهؼوَالً زازُّبی هطثَط ثِ گعیٌِّب اظ هٌظط ضبذعّبی هرتلف زض یه هبتطیس ًوبیص
زازُ هیضَز .هسلّبی تػوینگیطی چٌسضبذػِ اظ ًظط ًَع ضبذعّبی هَضز ًظط ثِ هسلّبی
خجطاًی ٍ غیطخجطاًی تمسین هیضًَس .ثب تَخِ ثِ ایيوِ تػوینگیطی زض ایي تحمیك اظ ًَع چٌس
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ات
ضبذػِ است لصا ثب استفبزُ اظ زٍ ضٍش تبپسیس فبظی ٍ 1تحلیل ضجىِای ( )ANP2ثِ تحلیل یبفتِّب
ّب پطزاذتِ هیضَز.
تبپغیظ فبسی

ضٍشّبی حل تػوینگیطی چٌسهؼیبضُ ثِ عَض گستطزُ ثطای اًتربة ضوبض هحسٍزی اظ خبیگعیيّب
استفبزُ هیضَز .یىی اظ تىٌیهّبی ضٌبذتِ ضسُ ثطای حل هسبئل چٌسهؼیبضُ تبپسیس است .ایي
ضٍش اٍلیي ثبض تَسظ َّاًگ ٍ یَى زض سبل  1981اثساع ٍ هؼطفی ضسُ است (ضًبتَ .)4192 :2011 ،
اظ ایي ضٍش ثطای تػوینگیطی چٌسضبذػِ استفبزُ هیضَز وِ  mگعیٌِ ضا ثب تَخِ ثِ  nهؼیبض ،ضتجِ
ثٌسی هیوٌس .هجٌبی ایي ضٍش ،اًتربة گعیٌِای است وِ ونتطیي فبغلِ ضا اظ خَاة ایسُ آل هغلَة
ٍ ثیطتطیي فبغلِ ضا اظ خَاة ایسُ آل ًبهغلَة زاضز (ػبلن تجطیع )111 :1388 ،؛ اظ عطفی زیگط اظ آًدب
وِ زازُّبی یه فطایٌس تَلیس ٍ یب یه هىبًیعی ذسهتضسبًی هؼوَالً پیچیسُ است ٍ خوغآٍضی
زازُّبی غحیح اظ آىّب هطىل است ،ثِ ًظط هیضسس ثطای وبض ثب زازُّبی غیط لغؼی ٍ یب ثبظُای اظ
زازُّب ،ثبیس ضٍشّبی ٍیژُای هَضز استفبزُ لطاض گیطز (لیىس ٍ ضیَس .)512 :1999 ،اظ ایيضٍ
هیتَاى اظ هٌغك فبظی زض تىٌیهّبی تػوین گیطی هرتلف استفبزُ ًوَز ٍ اظ هعایبی آى ثْطُ ثطز
(ػبلن تجطیع.)112 :1388 ،
تحلیل ؽجکهای

ضٍش تحلیل ضجىِای زض سبل  1996تَسظ تَهبس سبػتی اضائِ گطزیس .ثِزلیل آىوِ فطآیٌس تحلیل
ضجىِای حبلتِ ػوَهیِ  ٍ AHPضىل گستطزُ آى است ،ثٌبثطایي توبهی ٍیژگیّبی هثجت آى اظ خولِ
سبزگی ،اًؼغبف پصیطی ،ثِ وبضگیطی هؼیبضّبی ووی ٍ ویفی ثِ عَض ّنظهبى ٍ لبثلیت ثطضسی
سبظگبضی زض لضبٍتّب ضا زاضا ثَزُ ٍ هضبفبً هیتَاًس اضتجبعبت پیچیسُ (ٍاثستگیّبی هتمبثل ٍ
ثبظذَضز) ثیي ٍ هیبى ػٌبغط تػوین ضا ثب ثىبضگیطی سبذتبض ضجىِای ثِخبی سبذتبض سلسلِ هطاتجی زض
ًظط ثگیطز .فطآیٌس تحلیل ضجىِای ّط هَضَع ٍ هسئلِای ضا ثِ هثبثِ ضجىِای اظ هؼیبضّب ،ظیطهؼیبضّب ٍ
گعیٌِّب وِ ثب یىسیگط زض ذَضِّبیی خوغ ضسُاًس ،زض ًظط هیگیطز .ثسیي تطتیت توبهی ػٌبغط زض
یه ضجىِ هیتَاًٌس ثِ ّط ضىل زاضای اضتجبط ثب یىسیگط ثبضٌس (گبضسیب.)150 :2008 ،
1- Fuzzy TOPSIS
2-Analytical Network Process
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ت
ضٍش  ANPاظ چْبض هطحلِ اغلی ضبهل هطحلِ اٍل :سبذتي هسل سبظهبًسّی هسألِ ،هطحلِ زٍم:
هبتطیسّبی همبیسِ ظٍخی ٍ ثطزاضّبی اٍلَیت ،هطحلِ سَم :تطىیل اثطهبتطیس (هبتطیس تػوین) ٍ
هطحلِ چْبضم :هحبسجِ ثطزاض ٍظى ًْبیی تطىیل ضسُ است (سبتی .)221 :1999 ،
ثطضسی ّبی هرتلف زض ظهیٌِ پیطیٌِ پژٍّص حبضط حبوی اظ آى است وِ تٌْب تحمیك هطبثِ ثب ایي
پژٍّص ،همبلِ ایست ثب ػٌَاى "اضائِ هسل زضذت اضظیبثی فبظی ثطای ثطضسی سیستنّبی اضظیبثی
ػولىطز وبضوٌبى ٍ اًتربة سیستن اضظیبثی هٌبست ثطای ٍاحسّبی زاًطگبُ آظاز آشضثبیدبى ضطلی" وِ
زض آى هحمك هسل زضذت فبظی ضا خْت ثطضسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى اضائِ زازُ است.
ثط اسبس ایي هسل ضٍش اضظیبثی ػولىطز هٌبست ثطای ّط یه اظ ٍاحسّبی زاًطگبّی اًتربة ضسُ
است ٍ ثب استفبزُ اظ ایي ػَاهل ثِ ثطضسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى پطزاذتِ ضسُ است.
ّوچٌیي زض ایي ضاثغِ اظ ًظطات اسبتیس ٍ ذجطگبى هٌبثغ اًسبًی ثْطُثطزاضی وطزُ ٍ ثب استفبزُ اظ
زاًص اذص ضسُ اظ ذجطگبى هٌبثغ ا ًسبًی ،پبیگبُ زاًص ایدبز ضسُ ٍ ًْبیتبً ثب استفبزُ اظ پبیگبُ زاًص ٍ
الگَضیتن  ٍ ID3هدوَػِّبی فبظی ،هسل زضذت فبظی اضائِ گطزیسُ است (ایطاىظازُ.)69 :1390 ،
هذل هفهوهی پضوهؼ

ثِ هٌظَض اًتربة ٍ تػوینگیطی زضثبضُ ثْتطیي ضٍش اضظیبثی ػولىطز ثبیس تَخِ زاضت وِ اضظیبثی ثب
چِ ّسفی ،ثطای چِ ًَع ػولىطزی ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ چِ ػَاهلی اًدبم هیضَز .ثطای پبسد ثِ
ایي سَاالت ٍ ثطای سبذتي هسل هفَْهی ایي تحمیك (وِ ثط اسبس هؼیبضّب ٍ هؤلفِّبی آى،
ضٍشّبی هرتلف اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى اٍلَیتثٌسی ضسُاًس) توبهی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز
وبضوٌبى هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ ٍ زض ًْبیت ثِ ووه ذجطگبى هٌبثغ اًسبًی اثؼبز هطتطن زض توبهی
ضٍشّبی اضظیبثی ضبهل ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسٍُ ،یژگیّبی اضظیبة ،فطایٌس اضظیبثی ،اثعاض اضظیبثی ٍ
پیبهسّبی اضظیبثی ػولىطز ،استرطاج گطزیسُ است .زض ازاهِ ضطح هرتػطی اظ هؤلفِّبی هطتطن
ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز اضائِ ضسُ است:
ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسُّ :سف اظ اًتربة ایي هؤلفِ ایي است وِ ضٍش اضظیبثی ػولىطز ثبیس هتٌبست
ثب ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسُ ثبضس ایي ٍیژگیّب هیتَاًٌس هطتجظ ثب ًینضخ ضغلی ٍ سغح ٍ هَلؼیت
سبظهبًی ثبضٌس وِ ف طز زض آى هطغَل ثِ فؼبلیت است .زض ٍالغ هٌظَض اظ ایي هؤلفٍِ ،یژگیّبیی است
وِ اضظیبثیضًَسُ زض اضتجبط ثب ًینضخ ضغلی ثبیس زاضتِ ثبضس.
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ات
ٍیژگیّبی اضظیبة :ثطای اًتربة یه ضٍش اضظیبثی هٌبست ثبیس ثساًین چِ وسی اضظیبثی ضا اًدبم
هیزّس .ظیطا ضٍش اًتربثی خْت اضظیبثی ثبیس هتٌبست ثب ٍیژگیّبی اضظیبة ثبضس.
فطایٌس اضظیبثی :زض سغَح هرتلف سبظهبًی اظ فطایٌسّبی هتفبٍتی ثطای اضظیبثی ػولىطز استفبزُ هی-
ضَز .هثالً زض سغح هسیطاى هؼوَالً فطایٌس ثِ غَضت پیچیسُ ،غیطذغی ٍ گطٍّی ّوطاُ ثب هؼیبضّبی
ویفی ٍ افك ثلٌسهست است .زض سغح وبضوٌبى فطایٌس ثِ غَضت گبم ثِ گبم ،فطزیّ ،وطاُ ثب هؼیبضّبی
ویفی ٍ ووی ٍ چطن اًساظ وَتبُ هست است؛ لصا ضٍش اضظیبثی اًتربة ضسُ ثبیس تَاًبیی اضظیبثی ثب
فطایٌسّبی هطرػِ زض ّط سغح ضا زاضتِ ثبضس.
اثعاض اضظیبثی :ثطای اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى اظ اثعاضّابی هحاسٍزی زض ّاط ساغح سابظهبًی هایتاَاى
استفبزُ ًوَز ثٌبثطایي ثبیس اظ ضٍضی خْت اضظیبثی ػولىطز استفبزُ ضَز وِ زض آى اظ اثاعاض هاَضز ًظاط
ثتَاى استفبزُ وطز .ایي اثعاضّب هایتَاًٌاس ضابهل چاه لیسات ،پطسطاٌبهِ ،هػابحجِ ،تىٌیاهّابی
هَضزوبٍی ،آظهَىّبی ضٍاىضٌبذتی ٍ  ...ثبضٌس.
پیبهسّبی اضظیبثی :هؼوَ الً ّسف ػوسُ اظ اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى استفبزُ اظ ًتبیح ٍ پیبهسّبی آى
است لصا ضٍضی ثطای اضظیبثی هٌبست است وِ ثتَاى پیبهسّبی هَضز ًظط ضا اظ آى زضیبفت وطز .ایي
پیبهسّب ثٌب ثِ هَلؼیت سبظهبًی هیتَاًٌس ضبهل ًمل ٍ اًتمبالت ٍ خبثدبییّبی سبظهبًی ،تطفیغ ٍ
اضتمبء ،تؼییي آوَضز ٍ پبزاشّبی ثْطٍُضی ،تؼییي زٍضُّبی آهَظضی هَضز ًیبظ ٍ  ...ثبضٌس.
ثب تَخِ ثِ هغبلت پیطگفت هسل هفَْهی پژٍّص حبضط ثِ ضطح ضىل ضوبضُ  1اضائِ گطزیسُ است.
ّوچٌیي ثِ هٌظَض اًساظُگیطی هؤلفِّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ،ضبذعّبی ضٌبسبیی ضسُاًس وِ
زض خسٍل ضوبضُ یه ثِ غَضت ذالغِ اضائِ گطزیسُ است.
ّوبىعَض وِ اضبضُ ضسُاست ،ضبذعّبی احػبء ضسُ ثاِ هٌظاَض اٍلَیاتثٌاسی ضٍشّابی اضظیابثی
ػولىطز وبضوٌبى ثب ًظطذَاّی اظ هسیطاى ٍ وبضضٌبسبى هٌبثغ اًسبًی اًتربة ضسُاًس .زض ٍالغ ثب تَخاِ
ثِ اًدبم هػبحجِ ثب هسیطاى هٌبثغ اًسبًی ضطوت سبپىَ ٍ ّوچٌایي ذجطگابى حاَظُ هٌابثغ اًسابًی ٍ
اضظیبثبى ػولىطز 5 ،ضٍش هٌبست وِ لبثلیت پیبزُسابظی زض ضاطوت سابپىَ ضا زاضًاس ،خْات اٍلَیات
ثٌسی اًتربة ضسُ است .ضبیبى شوط است زض هیبى ضٍشّبی اًتربة ضسُ ،زٍ ضٍش هجتٌی ثط ضٍیىطز
گصضتًِگط ٍ سِ ضٍش هجتٌی ثط ضٍیىطز آیٌسًُگط هیثبضٌس .ثٌبثطایي زض ایي تحمیاك ضٍشّابی ثجات
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ت
ٍلبیغ ثحطاًی ،ضتجِ ثٌسی ثبثت ،اضظیبثی  360زضخِ ،هاسیطیت ثطهجٌابی ّاسف ٍ هطاواع اضظیابثی ،پاٌح
ضٍش اًتربة ضسُ خْت اٍلَیتثٌسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ضطوت سبپىَ ّستٌس.
ؽکل -1هذل هفهوهی تحقیق
(هٌجغً :گبضًسگبى)
اولویت ثنذی روػ هبی ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى
در ؽزکت عبپکو

ٍیژگی ّبی
اضظیبثی وٌٌسگبى

فطایٌس
اضظیبثی ػولىطز

اثعاضّبی
اضظیبثی ػولىطز

پیبهسّبی
اضظیبثی ػولىطز

ٍیژگی ّبی
اضظیبثی

ضًَسگبى

ؽبخص هبی ارسیبثی ػولکزد هزثوط ثه هز هولفه در عطح کبرکنبى

جذول -1ؽبخصهبی هزثوط ثه هز یک اس هؤلفههبی ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى
هؤلفههبی ارسیبثی ػولکزد

ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسُ
ٍیژگیّبی اضظیبثیوٌٌسُ
فطایٌس اضظیبثی ػولىطز
اثعاض اضظیبثی ػولىطز
پیبهسّبی اضظیبثی

ؽبخصهبی ارسیبثی ػولکزد

لبثلیتّبی فٌی -حطفِای ،ذطٍخیّبی وَتبُ هست ٍ ووی ،اذالق حطفِایٍ ،یژگیّبی ضفتبضی،
ضٍحیِ ّوىبضی ،ضضبیت هٌسی اضثبة ضخَع(هطتطی یب وبضثط)
لبثلیتّبی فٌی ،لبثلیتّبی ضٍاىضٌبذتی ،لسضت لضبٍت ػیٌی ،تَاًوٌسی اضظیبثی فطز ثِ فطز
زٍضُ اضظیبثی وَتبُ هست ٍ هیبى هست ،فطایٌس گبم ثِ گبم ٍ ذغی اضظیبثی ،فطآیٌس اضظیبثی ثِ غَضت
فطزی
پطسطٌبهِّبی ضیع ضسُ ،استفبزُ اظ چه لیست ،هػبحجِّبی سبذتوٌس ،تلفیك هػبحجِ ٍ پطسص ًبهِ
تطفیغ ،تؼییي پبزاش ،ثطًبهِ ضیعی آهَظضی ،ثطًبهِ ضیعی هسیط ضغلی ،ثطًبهِ ضیعی
خبیگعیٌی(خبًطیيیبثی)

عؤاالت پضوهؼ

سَال اغلی پژٍّص حبضط ایي است وِ ضٍشّبی هٌبست اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ضطوت سبپىَ زاضای
چِ اٍلَیتی ّستٌس؟ ّوچٌیي زض وٌبض ایي سَال اغلی ثطضسی ذَاّس ضس وِ ضٍشّبی هٌبست اضظیبثی

انتخبة روػ هنبعت ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى ثب اعتفبده اس تکنیکهبی تصوینگیزی چنذهؼیبره
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ات
ػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت سبپىَ اظ ًمغِ ًظط هؤلفِّبی ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسٍُ ،یژگیّبی
اضظیبة ،فطایٌس اضظیبثی ،اثعاض اضظیبثی ٍ پیبهسّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زاضای چِ اٍلَیتی ّستٌس؟
روػ پضوهؼ
ّسف اغلی اظ اًدبم ایي تحمیك یبفتي هٌبستتطیي ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت
سبپىَ است .زض ضاستبی زستیبثی ثِ ّسف اغلی تحمیك ثبیس هؤلفِّب ٍ ضبذعّبی هٌبست ثطای
سٌدص ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى اًتربة گطزز.
ًظط ثِ ایيوِ ًتبیح ایي تحمیك هیتَاًس ثطای ثْجَز ًگطش هسیطاى ٍاحس هٌبثغ اًسبًی ًسجت ثِ
وبضثطز ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زض سبظهبى ٍ هرػَغبً زض ٍاحس ذَز ووه فطاٍاًی ًوبیس،
ثٌبثطایي تحمیك حبضط اظ ًَع وبضثطزی است ٍ ثِ ایي زلیل وِ ثِ ثطضسی ٍضغ هَخَز (ّط آًچِ وِ
ّست) پطزاذتِ هیضَز ٍ اعالػبت ٍ زازُّب ثِ غَضت هیساًی ثب استفبزُ اظ اثعاضّبی پطسطٌبهِ،
هػبحجِّبی سبذتوٌس ٍ هطٍض هستٌسات هَخَز زض ضطوت سبپىَ خوغ آٍضی گطزیسُ است .ثٌبثطایي
ضٍش ثىبض گطفتِ ضسُ زض ایي تحمیك هیساًی ٍ ًحَُ تحلیل زازُّب تَغیفی است.
خبهؼِ آهبضی ایي تحمیك ضبهل ولیِ وٌطگطاى یب ثبظیگطاى فطایٌسّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زض
ضطوت سبپىَ است .ثِ هٌظَض خوغ آٍضی اعالػبت اظ خبهؼِ ،ثبیس یه خبهؼِ اعالع زٌّسُ تؼطیف
ًوبیین تب ثتَاًین زازُّب ٍ اعالػبت هَضز ًیبظ ضا اظ عطیك آًبى خوغ آٍضی ًوبیین .خبهؼِ اعالع زٌّسُ
زض ایي تحمیك ضبهل ولیِ ذجطگبى هٌبثغ اًسبًی وِ زض حَظُ ذَزضٍسبظی فؼبلیت زاضتِاًس (اػن اظ
اسبتیس ثطخستِ هٌبثغ اًسبًی ،هسیطاى هٌبثغ اًسبًی هطغَل ثِ ذسهت ٍ یب ثبظًطستِ زض ضطوتّبی
ذَزضٍسبظ ثِ ٍیژُ ضطوت سبپىَ) هیضَز .تؼطیف ذجطُ زض ایي تحمیك ػجبضتست اظ هسیطاى ،اسبتیس ٍ
وبضضٌبسبًی وِ سغح تحػیالت آىّب حسالل وبضضٌبسی اضضس ٍ حسالل  5سبل سبثمِ فؼبلیت زض
اضتجبط ثب ضطوتّبی ذَزضٍسبظی ضا زاضتِ ثبضٌس.
ثٌبثطایي اظ آًدبیی وِ تؼساز خبهؼِ اعالع زٌّسُ ایي تحمیك ضبهل ذجطگبى حَظُ هٌبثغ اًسبًی ظیبز
ًیست ،لصا خْت پبسرگَیی ثِ پطسطٌبهِّبی اٍلَیتثٌسی اظ ضٍش ًوًَِ گیطی لضبٍتی استفبزُ
ضسُ است .ایي ًَع ًوًَِگیطی ،گعیٌص ثْتطیيّبی خبهؼِ است وِ اػضبی آى ثط پبیِ زاٍضی ضرع
پژٍّطگط هطرع هیضَز .زض ایي تحمیك  25ذجطُ هٌبثغ اًسبًی وِ زض حَظُ ذَزضٍسبظی فؼبلیت
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ت
زاضتِاًس اًتربة ٍ پطسطٌبهِ ثیي آًْب تَظیغ ضسُ است ٍ زض ًْبیت پس اظ ثطضسی پطسطٌبهِّبی
خوغآٍضی ضسُ ،تؼساز  16پطسطٌبهِ غحیح هَضز استفبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضی لطاض گطفتِ است.
فزاینذ انتخبة روػ هنبعت ارسیبثیػولکزد کبرکنبى

زض هطحلِ اٍل اظ فطایٌس اخطایی تحمیك ثب استفبزُ اظ هغبلؼبت وتبثربًِای ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز
سٌتی ٍ هسضى (گصضتًِگط ٍ آیٌسًُگط) اًتربة ٍ سپس ثب استفبزُ اظ ًتبیح حبغل اظ هغبلؼبت
وتبثربًِای ٍ ًظط ذجطگبى سبظهبًی هؤلفِّبی پٌحگبًِ ثطای اٍلَیتثٌسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز
هؼیي ضسُاًس.
زض هطحلِ زٍم ثب استفبزُ اظ ًظط ذجطگبى ضبذعّبی هطثَط ثِ ّط هؤلفِ هطرع ضسُاست.
ّوچٌیي ثِ زلیل ایي وِ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز اػن اظ گصضتًِگط ٍ آیٌسًُگط اظ ًظط ضبذعّبی
شوط ضسُ ثب ّن هتفبٍت ّستٌس ،السام ثِ ضبذع سبظی ثطای سغحی اظ سبظهبى وِ خبیگبُ وبضوٌبى
غیط هسیط ّستٌس ،ضسُ است.
زض هطحلِ آذط ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز زض سغح وبضوٌبى ثب استفبزُ اظ تلفیك ضٍش تبپسیس فبظی ٍ
تحلیل ضجىِای اٍلَیتثٌسی گطزیسُ است ٍ ًْبیتبً پس اظ تدعیِ ٍ تحلیل اعالػبت ،ثْتطیي ضٍش
اًتربة ٍ ثِ ضطوت سبپىَ هؼطفی ضسُ است.
تؾزیح اثشارهبی تصوینگیزی

زض تحمیك حبضط ثطای اٍلَیتثٌسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز اظ زٍ تىٌیه هتفبٍت استفبزُ ضسُ
است .تبپسیس فبظی تىٌیىی است وِ ثب تَخِ ثِ فبغلِ گعیٌِّب اظ ایسُآل هثجت ٍ هٌفی (ثیطتطیي
فبغلِ اظ ایسُآل هٌفی ٍ ووتطیي فبغلِ اظ ایسُآل هثجت) ثِ اٍلَیتثٌسی گعیٌِّب هیپطزاظزّ .وچٌیي
اظ آًدبیی وِ ضٍش تبپسیس فبظی هحسٍزیت استمالل گعیٌِّب ٍ هؼیبضّب ضا زاضز لصا اظ تىٌیه زیگطی
ثِ ًبم  ANPاستفبزُ ضسُ است ANP .ضٍضی است وِ اظ عطیك همبیسبت ظٍخی ثیي گعیٌِّبی
هرتلف ثب تَخِ ثِ هؼیبضّبی تػوین گیطی ،اٍلَیتثٌسی ضا اًدبم هیزّس .ایي ضٍش هیتَاًس ثب
تؼطیف ٍاثستگی ثیي هؼیبضّبی تػوینگیطی ٍ گعیٌِّبی تػوین (زض غَضت ٍخَز چٌیي ٍاثستگی-
ّبیی) ثِ اٍلَیتثٌسی گعیٌِّب ثپطزاظز .اهب ضؼف ضٍش  ANPزض ایي است وِ چٌبًچِ تؼساز
هؼیبضّبی تػوینگیطی ثیص اظ  9هؼیبض ثبضس ،اهىبى اٍلَیتثٌسی ثب زلت ثبال اظ ثیي هیضٍز لصا ثِ
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ات
هٌظَض اٍلَیتثٌسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى(ثب استفبزُ اظ  22هؼیبض ولی) اظ ضٍش تبپسیس
فبظی وِ زض آى هحسٍزیت تؼساز هؼیبض ٍخَز ًساضز ،استفبزُ ضسُ است .زض ٍالغ اثتسا ثطای اٍلَیت-
ثٌسی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ثب تَخِ ثِ هؤلفِّبی پٌدگبًِ ،اظ ضٍشّبی تبپسیس فبظی ٍ
 ANPاستفبزُ ضسُ ٍ زض ًْبیت خْت اٍلَیت ثٌسی ولی ضٍشّب اظ تىٌیه تبپسیس فبظی استفبزُ
ضسُ است .تلفیك ایي زٍ ضٍش ًِ تٌْب ثِ هحمك اخبظُ هیزّس تب ًَالع هَخَز زض ّط یه اظ آىّب ضا
ثطعطف سبظز ،ثلىِ ایي اهىبى ضا فطاّن هیآٍضز تب ثب همبیسِ ًتبیح حبغل اظ ثىبضگیطی زٍ ضٍش ثب
یىسیگطً ،تیدِ ًْبیی تدعیِ ٍ تحلیل یبفتِّب زاضای اػتجبض ػلوی ثبالتطی ثبضس.
تحلیل یبفتههب ثب اعتفبده اس روػ تبپغیظ فبسی

زض همبلِ حبضط اظ تَضیحبت هطثَط ثِ ًحَُ هحبسجبت ٍ خعئیبت آى اختٌبة ضسُ ٍ غطفبً ثِ اضائِ
ًتبیح حبغلِ ثسٌسُ ضسُ است 1.ثطای تجسیل هتغیطّبی ظثبًی ثِ فبظی اظ ضٍش سبػتی استفبزُ ضسُ
است وِ زض خساٍل ظیط لبثل هطبّسُ هیثبضس.
جذول -2هتغیزهبی سثبنی رتجه ثنذی
گشینههب

جذول -3هتغیزهبی سثبنی ارسیبثی هؤلفههب

2

ثسیبضون

() 3ٍ 1ٍ 0

ون اّویت

()0.3ٍ0.1ٍ0

ون

() 5ٍ 3ٍ 1

تبحسٍزی ون اّویت

()0.5ٍ0.3ٍ0.1

هتَسظ

() 7ٍ 5ٍ 3

ثی تفبٍت

()0.7ٍ0.5ٍ0.3

ظیبز

()10ٍ9ٍ7

ثب اّویت

()1ٍ0.9ٍ0.7

ثسیبض ظیبز

()10ٍ10ٍ10

ثسیبض ثب اّویت

()1ٍ1ٍ0.9

خسٍل ضوبضُ چْبض ضتجِّبی ثِ زست آهسُ ثطای ضٍشّبی هرتلف اضظیبثی ػولىطز ضا زض اضتجبط ثب
پٌح هؤلفِ اضظیبثی (اضظیبثی ضًَسُ ،اضظیبة ،فطایٌس اضظیبثی ،اثعاض اضظیبثی ٍ پیبهسّبی اضظیبثی) ًطبى
هیزّس.

- 1ثطای هغبلؼِ ػویكتط ایي ضٍش ثِ هٌبثغ 20 ٍ 19 ٍ 4ضخَع ضَز.
- 2هٌظَض پٌح ضٍش اضظیبثی ػولىطز هَضز استفبزُ زض ایي تحمیك هیثبضس.
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ت
ضتجِثٌسی ثب ضٍش تبپسیس ثط اسبس ضبذع ضجبّت اًدبم هیضَزّ .وبًغَض وِ هالحظِ هیضَز ثب
هیبًگیيگیطی اظ ضبذعّبی ضجبّت هطثَط ثِ ّط گعیٌِ هیتَاى اٍلَیتّبی ولی ضا هطرع ًوَز.
هغبثك خسٍل ضوبضُ  ،4ضٍش هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ثب هیبًگیي  ، 0/517ضٍش ضتجِثٌسی ثبثت
ضفتبضی ثب هیبًگیي ضبذع ضجبّت  ٍ 0/513ضٍش  360زضخِای ثب هیبًگیي ضبذع ضجبّت 0/506
سِ اٍلَیت اٍل ضا زض اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ضطوت سبپىَ ثِ ذَز اذتػبظ زازُاًس.الظم ثِ شوط
است ضطوت هَضز هغبلؼِ (سبپىَ) ثِ ٍیژُ زض ظهبًی وِ یىی اظ هؤلفِّبی پٌدگبًِ ضا هس ًظط زاضز،
هی تَاًس اظ ًتبیح ایي خسٍل استفبزُ وٌس .ثِ ػٌَاى هثبل اگط ثطای ضطوت هَضز ًظط پیبهسّبی اضظیبثی
ػولىطز اظ سبیط هؤلفِّب اّویت ٍ ًمص هْنتطی زاضتِ ثبضس ،ثْتط است اظ ضٍش  360زضخِ ثطای
اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى استفبزُ ًوبیس.
جذول  .4اولویت ثنذی روػهبی ارسیبثی ػولکزد ثب توجه ثه هز هؤلفه اس روػ تبپغیظ فبسی

گشینههب

ٍیژگی
اضظیبثی ضًَسُ

ٍیژگی اضظیبة

فطایٌس اضظیبثی

اثعاض اضظیبثی

پیبهسّبی
اضظیبثی

Cj

ضتجِ

Cj

ضتجِ

Cj

ضتجِ

Cj

ضتجِ

Cj

ضتجِ

ثجت ٍلبیغ
ثحطاًی

0/540

1

0/496

3

0/517

2

0/479

5

0/479

5

ضتجِ ثٌسی ثبثت

0/515

4

0/499

1

0/517

2

0/523

1

0/512

3
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0/527

3

0/483

4

0/489

5

0/513

4

0/521

1

هطاوع اضظیبثی

0/580

5

0/409

5

0/507

4

0/519

3

0/502

2

هسیطیت ثط
هجٌبی ّسف

0/539

2

0/498

2

0/529

1

0/521

2

0/511

4

تحلیل یبفتههب ثب اعتفبده اس روػ ANP

ّوبًغَض وِ اضبضُ ضس ،زض پیص فطضیبت ضٍش تبپسیس ،فطؼ استمالل هؼیبضّب ٍ گعیٌِّب اظ یىسیگط
ٍخَز زاضز .حبل ثب فطؼ ٍاثستگی ثیي هؼیبضّب ٍ گعیٌِّب هدسزاً السام ثِ حل هسئلِ هیضَز .ثطای
حل یه هسئلِ ثب استفبزُ اظ ایي ضٍش ثبیس چْبض گبم اسبسی ضا اًدبم زاز ٍ سِ اثطهبتطیس ضا تطىیل
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ات
زاز .ثطای حل ایي هسئلِ تػوینگیطی اظ ًطم افعاض  Super Decisionاستفبزُ ضسُ است .زض ایي
لسوت ًیع اظ شوط خعئیبت ذَززاضی ضسُ ٍ تٌْب ثِ شوط ًتبیح اضبضُ ضسُ است.

1

خسٍل ظیط ضتجِّبی ثِ زست آهسُ ثطای ّطیه اظ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز ضا زض اضتجبط ثب پٌح هؤلفِ
اضظیبثی ػولىطز ًطبى هیزّس .زض ضٍش  ANPضتجِثٌسی ثب استفبزُ اظ ضبذع "زضخِ ًطهبلیتِ" اًدبم
ضسُ استّ .وبًغَضوِ هالحظِ هیضَز ثب هیبًگیيگیطی اظ زضخِ ًطهبلیتِ هیتَاى اٍلَیتّبی ولی ضا
هطرع ًوَز .هغبثك خسٍل ضوبضُ  ،5ضٍش اضظیبثی  360زضخِای ثب هیبًگیي زضخِ ًطهبلیتِ ،0/225
هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ثب هیبًگیي  ٍ 0/221ضٍش ضتجِ ثٌسی ثبثت ثب هیبًگیي زضخِ ًطهبلیتِ 0/218
سِ اٍلَیت اٍل ضا زض اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ضطوت سبپىَ ثِ ذَز اذتػبظ زازُاًس.
جذول -5اولویت ثنذی روػهبی ارسیبثی ػولکزد ثب توجه ثه هز هؤلفه اس روػ ANP

گشینههب

ویضگی ارسیبثی

ویضگی
ارسیبثی ؽونذه

فزاینذ ارسیبثی

اثشار ارسیبثی

پیبهذهبی ارسیبثی

ًطهبل

ضتجِ

ًطهبل

ضتجِ

ًطهبل

ضتجِ

ًطهبل

ضتجِ

ًطهبل

ضتجِ

ثجت ٍلبیغ
ثحطاًی

0/231

2

0/2

3

0/283

3

0/055

5

0/039

5

ضتجِ ثٌسی
ثبثت

0/133

5

0/22

2

0/289

1

0/244

2

0/202

3
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0/333

1

0/169

4

0/062

5

0/258

1

0/305

1

هطاوع اضظیبثی

0/16

3

0/148

5

0/076

4

0/202

4

0/269

2

هسیطیت ثط
هجٌبی ّسف

0/13

4

0/262

1

0/288

2

0/240

3

0/183

4

اولویتثنذی کلی روػهبی ارسیبثی ػولکزد

ّوبىعَض وِ زض لسوت یبفتِّبی تحمیك ضطح زازُضس ،ثِ زلیل ثبالثَزى تؼساز هؼیبضّبی هسئلِ
ولی پژٍّص ٍ ثِ زًجبل آى ػسم وبضایی ضٍش  ANPزض اٍلَیت ثٌسی ولی ٍ ًْبیی ،اظ ضٍش تبپسیس
فبظی ثطای اٍلَیتثٌسی ولی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى استفبزُ ضسُ است .خسٍل ضوبضُ 6

 - 1ثطای هغبلؼِ ػویكتط ایي ضٍش ثِ هٌجغ 15ضخَع ضَز.
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ت
ضتجِّبی ثِ زست آهسُ ثطای ّط یه اظ ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت سبپىَ ضا ًطبى
هی زّسً .تبیح حبوی اظ آى است وِ زض ایي هسئلِ ًیع سِ ضٍش هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ،ضتجِثٌسی
ثبثت ٍ اضظیبثی  360زضخِای ،سِ اٍلَیت اٍل ضا زض ضتجِثٌسی ولی ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى
ثِ ذَز اذتػبظ زازُاًس.
جذول -6فبصله هز گشینه اس ایذه آلهب در هغئله کبرکنبى و ؽبخص ؽجبهت

فبصله تب ایذهآل هثجت

فبصله تب ایذهآل

ؽبخص ؽجبهت

رتجه هز گشینه

ثجت ٍلبیغ ثحطاًی

13/116

13/273

0/503

5

ضتجِ ثٌسی ثبثت

12/901

13/588

0/513

2
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12/979

13/550

0/511

3

هطاوع اضظیبثی

0/27331

13/973

0/509

4

هسیطیت ثط هجٌبی ّسف

12/556

13/610

0/520

1

هنفی

ثحث و نتیجهگیزی
زض حبل حبضط ثسیبضی اظ سبظهبىّب ثسٍى تَخِ ثِ اّساف ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى اظ آىّب
استفبزُ هیوٌٌس .زض ایي سبظهبىّب ّسف اظ اضظیبثی ػولىطز هطرع ًطسُ است ٍ ّوچٌیي اًدبم
اضظیبثی ثِ عَض غحیح غَضت ًویگیطز لصا ًتبیدی وِ اظ اضظیبثی حبغل هیضَز هَضز لجَل هسیطاى
ٍالغ ًوی گطزز .ثْتط است زض ّط سبظهبًی لجل اظ السام ثِ اًدبم اضظیبثی ػولىطز ،اًتربة ضٍش هٌبست
غَضت پصیطز.ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل اظ ایي تحمیك ،زٍ ضٍش هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ٍ ضتجِثٌسی
ثبثت ضفتبضی ثْتطیي ضٍش ثطای اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى زض ضطوت سبپىَ ضٌبذتِ ضسُ است .الظم ثِ
شوط است وِ زض ایي تحمیك هتغیطّبی زیگطی ًیع ثط هسئلِ تأثیطگصاضًس وِ هحمك آىّب ضا زض ًظط
ًگطفتِ است1؛ هتغیطّبیی هبًٌس هیعاى سطهبیِگصاضی الظم ثطای ّط ضٍش ٍ یب ٍیژگیّب ٍ اٍلَیتّبی
ضطوت سبپىَ ثطای اًتربة ّط ضٍش ،ایي هتغیطّب هیتَاًٌس زض تػوینگیطی ًْبیی ًمص ػوسُای
زاضتِ ثبضٌس .ثِ عَض هثبل ضطوت سبپىَ ثب یه ًظطسٌدی سبزُ اظ ذجطگبى هٌبثغ اًسبًی هیتَاًس
ٍظى هؼیبضّبی پٌدگبًِ ضا هطرع ًوَزُ ٍ ثب ضطة ٍظى ّط هؼیبض زض ضبذع ضجبّت ٍ یب زضخِ
 -1ثطای اًدبم تحمیمبت آتی ثِ هحممیي پیطٌْبز هیگطزز زٍ هَلفِ هیعاى سطهبیِگصاضی ٍ اٍلَیتّبی ضطوت هَضز هغبلؼِ ثاِ زیگاط
هَلفِّب اضبفِ گطزز.
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ات
ًطهبلیتِ ثِ تؼییي اٍلَیت ضٍشّبی اضظیبثی ػولىطز ثپطزاظز .زض هَضز هتغیط هیعاى سطهبیِگصاضی ،اگط
ثطای ضطوت سبپىَ هیعاى سطهبیِگصاضی (سطهبیِگصاضی ثطای آهَظش وبضوٌبى ،ایدبز ظیطسبذتّب،
ذطیس تدْیعات ٍ  )...اّویت ثبالیی زاضتِ ثبضس ،پیطٌْبز هیگطزز ثِ تطتیت اظ ضٍشّبی ضتجِثٌسی
ثبثت 360 ،زضخِای ٍ زض ًْبیت هسیطیت ثط هجٌبی ّسف استفبزُ ًوبیس چطاوِ ثِ ػٌَاى هثبل ضٍش
هسیطیت ثط هجٌبی ّسف ًسجت ثِ ضٍش ضتجِثٌسی ثبثت ضفتبضی ًیبظ ثِ سطهبیِگصاضی ثیطتطی زاضز؛
زض همبثل اگط هیعاى سطهبیِگصاضی ثطای ضطوت اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض ًجبضس ،پیطٌْبز هیگطزز
ضطوت اظ ضٍش هسیطیتثطهجٌبیّسف استفبزُ وٌس .زض ٍالغ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك ،ایٌگًَِ هی-
تَاى استسالل وطز وِ ثطای اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى تلفیمی اظ ضٍشّبی اضظیبثی گصضتًِگط ٍ آیٌسُ-
ًگط ،گعیٌِی هٌبسجی است وِ ضطوتّبی ذَزضٍسبظی ثِ ٍیژُ ضطوت سبپىَ ثطای عطاحی ٍ اخطای
آى هیتَاًٌس السام ًوبیٌس.
پیؾنهبدهب
ضبیبى شوط است وِ ثب ثطضسیّب ٍ تدعیِ ٍ تحلیلّبی غَضت گطفتِ ثط ضٍی ًتبیح حبغل اظ ضٍشّبی
تبپسیس فبظی ٍ تحلیل ضجىِای هطرع گطزیس وِ چٌبًچِ ضطوت سبپىَ ثرَاّس ثط هجٌبی هیعاى ٍ
زضخِ اّویتی وِ ثطای ّط یه اظ هؤلفِّبی اضظیبثی ػولىطز لبئل است  ٍ-ثِ ػجبضت زیگط ثطای ایي
ضطوت ّطیه اظ هؤلفِّب اّویت ثبالتطی زاضتِ ثبضسً -سجت ثِ اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ذَز السام
ًوبیس ،ضٍشّبی پیطٌْبزی هتٌبست ثب هؤلفِّبی اضظیبثی ػولىطز ثِ ضطح خسٍل شیل ذَاّس ثَز.
جذول  -7روػهبی پیؾنهبدی ثزای ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى ؽزکت عبپکو ثب توجه ثه هیشاى اهویت هؤلفههب
هؤلفههبی ارسیبثی ػولکزد

روػ پیؾنهبدی ثزای ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى

ٍیژگیّبی اضظیبثی ضًَسُ

ثجت ٍلبیغ ثحطاًی 360 /زضخِ

ٍیژگیّبی اضظیبة

ضتجِ ثٌسی ثبثت /هسیطیت ثطهجٌبی ّسف

فطایٌس اضظیبثی

هسیطیت ثطهجٌبی ّسف /ضتجِ ثٌسی ثبثت

اثعاض اضظیبثی

ضتجِ ثٌسی ثبثت360 /زضخِ

پیبهسّبی اضظیبثی

 360زضخِ
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ت
زض پبیبى اًتظبض هیضٍز اًدبم ایي تحمیك هٌبستتطیي ضٍش ضا زض اذتیبض ضطوت هَضز هغبلؼِ (سبپىَ)
لطاض زازُ ٍ ایي ضطوت ثب استفبزُ اظ ضٍشّبی هٌبست ٍ هؼتجط اضظیبثی ػولىطز گبهی هَثط زض افعایص
اًگیعش وبضوٌبى-وِ هْنتطیي ّسف اضظیبثی ػولىطز است -ثطزاضتِ ثبضس.

انتخبة روػ هنبعت ارسیبثی ػولکزد کبرکنبى ثب اعتفبده اس تکنیکهبی تصوینگیزی چنذهؼیبره

123 /

ات
هنبثغ
آلبضفیؼی ،ػلی" .)1383( .اضظیبثی ػولىطز ضطوت سْبهی ثیوِ ایطاى" .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس هسیطیت
ثبظضگبًی ،زاًطگبُ هبظًسضاى ،زاًطىسُ ػلَم اختوبػی.
احسبًی ،ضحین ٍ ٍلی پَض ،فطج اهلل " .)1390( .اضائِ چبضچَثی ًَیي ثطای اًتربة ضٍش هٌبست اضظیبثی ػولىطز
هٌبثغ اًسبًی زض غٌؼت ًفت" .فػلٌبهِ ػلوی -پژٍّطی هسیطیت هٌبثغ اًسبًی زض غٌؼت ًفت .سبل
چْبضم .ضوبضُ .13
اسسظازُ ،هدیس" .)1384( .عطاحی ًظبم خبهغ ػولىطز ثب ضٍیىطز ثْطُ ٍضی زض ازاضُ هربثطات هٌبعك ًفت ذیع
خٌَة" .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمبت اَّاظ.
اغغطپَض ،هحوسخَاز" .)1390( .تػوین گیطی چٌسهؼیبضُ" .اًتطبضات زاًطگبُ تْطاى ،چبح زّن.
الَاًی ،هْسی" .)1385( .هسیطیت ػوَهی" .تْطاىً ،طط ًی ،چبح سیٍپٌدن.
ایطاىظازُ ،سلیوبى ،ثبلطی ،زاٍٍز ٍ آشضوست ،اغغط" .)1390( .اضائِ هسل زضذت اضظیبثی فبظی ثطای ثطضسی
سیستنّبی اضظیبثی ػولىطز وبضوٌبى ٍ اًتربة سیستن اضظیبثی هٌبست ثطای ٍاحسّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی
آشضثبیدبى ضطلی" .فطاسَی هسیطیت ،سبل .،ضوبضُ ،17ظ .89-53
ثبهساز غَفی ،خْبًیبض ٍ عبّطی ،پطیسب " .)1391( .هسیطیت هٌبثغ اًسبًی پیططفتِ زض خَاهغ غٌؼتی" .تْطاى،
زاًطگبُ سَضُ ،چبح اٍل.
ثعاظ خعایطی ،سیساحوس" .)1387( .اضظیبثی ػولىطز هٌبثغ اًسبًی ،الگَی ػولی ثطای پیبزُسبظی ًظبم اضظیبثی
ػولىطز هٌبثغ اًسبًی زض سبظهبىّب" ،تْطاى ،اًتطبضات آییژ.
زػبیی ،حجیت الِ" .)1374( .هسیطیت هٌبثغ اًسبًی"،هطْس ،زاًطگبُ فطزٍسی هطْس ،چبح سَم.
سیسخَازیي ،سیسضضب ".)1387( .هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ٍ اهَض وبضوٌبى" .تْطاى ،اًتطبضات ًگبُ زاًص ،چبح
سَم.
ضیبئی هَیس ،هدیس" ،)1384( .تسٍیي ًظبم اضظیبثی زاًطگطاى ٍاحس تحمیمبت هٌْسسی زض ضطوت تحمیك
عطاحی ٍ تَلیس هَتَض ایطاى ذَزضٍ"  .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس سیستن ثْطُ ٍضی سبظهبى هسیطیت
غٌؼتی.
ػبلن تجطیع ،اوجط ،ضخجی پَض هیجسی ،ػلیطضب ٍ ظاضػیبى ،هحوس" .)1388( .ثطضسی تىٌیاه تبپسایس فابظی زض
ثْجَز سٌدص وبضایی ضؼت ثبًهّب ثب اساتفبزُ اظ تىٌیاه  ،"DEAهاسیطیت غاٌؼتی زٍضُ ،1ضاوبضُ ،3
غفحِ 99تب.118
لطثبًی ،هحوَز ،وطاهتی ،هحوسضضب ٍ خؼفطیبى ،سیس هحوس خؼفط" .)1381( .اضظضیبثی ػولىطز وبضوٌبى".
تْطاى ،پژٍّص تَس.
هیطیٍ ،یسا ".)1376( .اضظیبثی ػولىطز هٌبثغ اًسبًی" .تْطاىً ،ططیِ تسثیط ،ضوبضُ  ،80غع .55-52
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