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چکیده

اهطٍظُ ثب پیكطفت فٌبٍضي زض ؾطَح هرتلف ٍ ّوچٌیي ضطٍضت اؾتفبزُ اظ فٌبٍضيّبي هسضىً ،یبظ ثهِ اضظيهبثی فٌهبٍضي ثهیف اظ پهیف
احؿبؼ هیقَز .اضظيبثی فٌبٍضي زض هفَْم ولی ثِ فطايٌسي اطالق هیقَز وِ طی آى ثِ قیَُاي ًظبمهٌس تهثییطات حبنه اظ هؼطفهی،
تَؾؼِ ،تغییط ٍ انالح يه فٌبٍضي ضا زض يه ثٌگبُ التهبزي ٍ يب يه خبهؼِ هَضز ثطضؾی ٍ ؾهٌدف لهطاض ههیزّهس .ثهب ثطضؾهی هیهعاى
تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ،حَظُّبي ضؼف ٍ لَت زض فٌبٍضي هَضز ًظط هكرم هیقَز ٍ ظهیٌِ الظم ثهطاي تههوینگیهطي زض ضاثطهِ ثهب
تَؾؼِ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ايدبز هیگطزز .ايي همبلِ ؾؼی زاضز ثِ اضظيبثی ٍ اٍلَيتثٌهسي لبثلیهتّهبي فٌبٍضاًهِ زض قهطوت ؾهبي ب
ث طزاظز .ايي پػٍّف ثب هسل تَؾؼِيبفتِاي زض  8ػبه ؾطَح تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ ضا هَضز ثطضؾی ٍ اضظيبثی لطاض زازُ ٍ ٍضؼیت قهطوت
ضا هكرم ًوَزُ اؾت ٍ قىبف هَخَز ضا ثطاي تسٍيي پطٍغُّبي ثْجَز فٌبٍضاًِ اضايِ ًوبيس .پػٍّف ثِ ضٍـ تَنیفی ه پیوبيكی ثَزُ
ٍ زازُّب ثب پطؾكٌبهِ خوغآٍضي قسُاًس .ثطاي ضتجِثٌسي ػَاه هؤیط ثط تَاًوٌسيّب اظ تدعيِ ٍ تحلی ؾلؿلِ هطاتجی ( )AHPاؾتفبزُ
قسُ اؾتً .تبيح ًكبىزٌّسُ آى اؾت وِ هیبًگیي تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ قطوت ؾبي ب زض  8ػبه ثطاثط  54/12هیثبقهس ،لهصا قهطوت زض
ضزُ قطوتّبي هجتسي ضاّجطزي يب گطٍُ  Cلطاض هیگیطزّ .وچٌیي زض ضتجِثٌسي ػَاه هؤیط ثط تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ،ػبه ٍضهؼیت
ضلبثت زض نٌؼت ثیكتطيي ضتجِثٌسي ضا زض ثیي ػَاه هؤیط وؿت ًوَز.
واژگان کلیدي

فٌبٍضي1؛ اضظيبثی فٌبٍضي2؛ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضي3؛ ؾطَح تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ4؛ فطايٌس تحلی ؾلؿلِ هطاتجی.5
ثب تَخِ ثِ اّویت ثهبالي تَؾهؼِ فٌهبٍضي ،ههسيطاى اضقهس ثٌگهبُّهبي
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التهبزي هی ثبيهس ثهب زضن نهحیح اظ تَاًوٌهسي فٌبٍضاًهِ ؾهبظهبى ذهَز،

فٌبٍضي پسيسُاي اؾت آهیرتِ ثب ظًسگی اًؿبى ،چٌبىوِ ّوَاضُ يىی اظ

قٌبؾبيی تحَالت فٌبٍضاًِ زض زًیب ٍ ًیع ظيط ًظط گطفتي تهالـ ضلجهب ثهطاي

ػَاه هؤیط ثط قى زّی خَاهغ ثكطي ثَزُ اؾتّ .طچٌس اظ زيطثبظ فٌبٍضي

زؾتیبثی ثِ فٌبٍضيّبي خسيس ،پیَؾتِ زض خْت اضتمبا تَاًوٌسي فٌبٍضاًهِ

زض ذسهت اًؿبى ثَزُ ٍ ثط فؼبلیتّبي اٍ تثییط گصاقتِ ،اهب ههیتهَاى ازػهب

ؾبظهبى ذَز گبم ثطزاضًس ].[13

وطز ؾطػتيبفتي تحَالت فٌبٍضي ،ذهَنهب زض چٌهس زّهِ اذیهط ،ظًهسگی

اضظيبثی فٌبٍضي يىی اظ هؤلفِّبي حیبتی ٍ خسايیًبپصيط هسيطيت فٌبٍضي

اًؿبى ضا ثِ ولی هتحَل وهطزُ ٍ فٌهبٍضي ضا ثهِ خهعا خساًكهسًی ظًهسگی

ثطاي توبم ثٌگبُّب ،حتی ثٌگبُّبيی وِ فٌبٍضيهحَض ًیؿتٌس هیثبقس ].[2

ضٍظهطُ تجسي ًوَزُ اؾت ] .[1زض وكَضّبي یطٍتوٌس ،ايدبز ٍ حفظ زاًف

قطوتّب زض ّط لحظِ ثبيس فٌبٍضيّبي ثبلفؼه ٍ ثهبلمَُ ذهَز ضا اظ لحهب

فٌی ولیسي ثطاي هَفمیت قطوتّبي تَلیسي اؾت .ثطاي ثطآٍضزُؾهبذتي

تَاًوٌسي ،لبثلیت ٍ قبيؿتگی ثٌیبزي هَضز اضظيبثی لطاض زٌّس .چطاوِ تٌْب

ًیبظّبي تَلیس آيٌسُ ،يه هحسٍزُ اظ فٌبٍضي ثبلمَُ زض زؾتطؼ ٍخَز زاضز.

زض ايي ٍضؼیت هیتَاًٌس قطايط ضلبثتی ذَز ضا حفظ وٌٌس ].[12

ّط وسام اظ ايي فٌبٍضيّب ثب تَؾؼِ تىبهلیاي ٍيػگی پیهسا وهطزُاًهس وهِ اظ

اضظيبثی فٌبٍضي ثب ثطضؾی هیعاى تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ،حَظُّبي ضؼف ٍ

ططيك آى ثلَؽ فٌبٍضي ؾبذتّب هتٌَع گطزيسُ اؾت .ثِ هٌظَض ًگبُزاقتي

لَت ضا زض فٌبٍضي هَضزًظط هكرم هیوٌس ٍ ظهیٌِ الظم ثطاي تهوینگیطي

ضّجطي فٌبٍضاًِ ٍ ثِ هٌظَض افعايف هعيتّبي ضلهبثتی ،قهطوتّهب ثبيهس اظ

زض ضاثطِ ثب تَؾؼِ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ضا ايدبز ههیوٌهسً .تهبيح حبنه اظ

ؾطح نالحیت تَاًبيی ٍ ثلَؽ فٌبٍضيّبي تَلیس آگبُ ثبقٌس ].[12

اضظيبثی فٌبٍضي ثِ نَضت هؿتمین ثط فطايٌس تهوینگیهطي زض ظهیٌهِ اًتمهبل
فٌبٍضي ٍ يب تَؾؼِ تَاًوٌسيّبي تحمیمبتی زاذلی تثییط هیگصاضز ].[3

ًَ يؿٌسُ هؿئَل
1. Technology
2. Technology Assessment
3. Technology Capabilities
4. Levels of Technological Capability
5. Analytic Hierarchy Process
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اضظيبثی تَاًوٌسي فٌبٍضي فطايٌسي اؾت وِ زض آى ؾطح فؼلی لبثلیتّب

فٌبٍضي توبم زاًفّب ،هحهَالت ،اثعاض ٍ ضٍـّب ٍ ؾیؿتنّبيی اؾت وِ ثِ

ٍ تَاًبيیّبي فٌبٍضاًِ ؾبظهبى اًساظُگیطي هیقَز تب ًمبط لَت ٍ لبث ثْجَز

ذسهت گطفتِ هیقَز تب هحهَل يب ذسهتی اضائِ قَز .فٌبٍضي فطايٌهس اًتمهبل ٍ

ؾبظهبى قٌبؾبيی قسُ ٍ ّوچٌیي ثب همبيؿِ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ؾبظهبى

تجسي هٌبثغ ثِ هحهَالت اظ ططيك زاًف ،تدطثِ ،اطالػبت ٍ اثعاض اؾت ].[7

ثب ضلجب يب ؾطح ايسُآل ،قىبف فٌبٍضاًِ قٌبؾهبيی قهَز ]ّ .[4وهَاضُ ػهسم

تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًهِ ّؿهتِاي يهه ؾهبظهبى قهبه هدوَػهِاي اظ

آگبّی ٍ قٌبذت ًؿجت ثِ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ هَخَز زض ثٌگبُ ،يىهی اظ

هْبضتّبي هتوبيع (وِ زض ؾطهبيِ اًؿبًی ؾبظهبى لطاض زاضز) ،ضاّهَاضُّهبي

زالي انلی ػسم هَفمیت زض ثىهبضگیطي فٌهبٍضي اؾهت ،وهِ هٌدهط ثهِ اظ

ؾههبظهبًی (وههِ زض ؾههطح قههطوت اخههطا هههیقههَز) ٍ زاضايههیّههبي ذههبل

زؾتضفتي هعيت ضلهبثتی ثٌگهبُ ،ذهَنهب زض وكهَضّبي زض حهبل تَؾهؼِ

(فٌبٍضيّبي پیكطفتِ تَلیس ،ؾیؿتنّبي اطالػبت ،تَلیس ثِ ووه وبه یَتط

هیقَز ] .[5اظ آًدبيیوِ پیكطفت ٍ تَؾؼِ فٌبٍضي ثب تَؾؼِ التههبزي زض

ٍ  )....وِ ظيطثٌبي هعيت ضلبثتی ؾبظهبى ّؿتٌس ،هیثبقس ].[17

يه ؾبظهبى اضتجبط هؿتمیوی زاضز هیتَاى ؾطح ٍ هیعاى تَؾؼِ فٌهبٍضي

اضظيبثی تَاًوٌسي فٌبٍضي فطايٌسي اؾت وِ زض آى ؾطح فؼلی لبثلیهتّهب ٍ

يه ؾبظهبى ضا ًكبًِاي اظ التساض آى زاًؿهت .ثهطاي تَؾهؼِ فٌهبٍضي اثتهسا

تَاًبيیّبي فٌبٍضاًِ ؾبظهبى اًساظُگیطي هیقَز تب ّن ًمبط ضؼف ٍ لَت فٌبٍضي

ثبيؿتی ثِ فٌبٍضي هطثَطِ زؾت يبفت ؾ ؽ زضنسز اضتمبا آى ثبقین ].[10

ؾبظهبى قٌبؾبيی قَز ٍ ّن ثتَاى تَاًوٌسيّبي فٌبٍضي ؾبظهبى ضا ثهب ضلجهب ثهب
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ؾطح ايسُآل همبيؿِ ًوَز ٍ خْت خجطاى هَاضز ًب هطلَة السام وطز ].[8
اهطٍظُ ثطاي ثبلیهبًسى زض ػطنِ ضلبثت ،ؾبظهبىّب ًبگعيط ثبيس ثِ تحهَل

اهطٍظُ اضظيبثی فٌبٍضي زض ؾطح والى ثؼٌَاى يه هٌجغ اطالػهبتی ،وهِ

فٌبٍضي ٍ ايدبز فٌبٍضيّبي پیكطفتِ ضٍي ثیبٍضًس .اههب ايهي ؾهؤال هطهطح

اطالػبتی ضا ثِ فطايٌس ؾیبؾتگصاضي تعضيك هیوٌس ،هؼطفی هیقهَز .قهؼبض

هیقَز وِ زض هؿیط ثِزؾت آٍضزى فٌبٍضي ،ثْتطيي ضاُ ثهطاي وهنوهطزى

اضظيبثی فٌبٍضي ايي اؾت وِ يه فٌبٍضي خسيس ثبيس ثْتط اظ فٌهبٍضي لجلهی

قىبف فٌبٍضي وسام اؾت ].[9

ثبقس ،زض غیط ايي نَضت ًیبظي ثِ آى ًیؿت" .ثْتطثهَزى" ّهن ثهِ خٌجهِ
ػلوی يه فٌبٍضي تَخِ هیوٌهس ٍ ّهن ثهِ اثؼهبز اختوهبػی -التههبزي ٍ
ظيؿتهحیطی ] .[1ثٌبثطايي ،ثِ هٌظهَض تَؾهؼِ ٍ اػوهبل فٌهبٍضي خسيهس،
ٍضؼیت فٌبٍضيّبي هَخَز ثبيس اثتسا اضظيبثی قَز ].[14

قىبف تَاًوٌسي فٌبٍضي ثیبًگط هیعاى فبنلِ ثیي ؾطح تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ
وًٌَی قطوت ثب ؾطح تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ هَضز ًیبظ قطوت اؾت ].[10
هؼوَال فطايٌس اضظيبثی فٌبٍضي ،اًتربة هؼیبضّب ٍ ضٍـ اضظيبثی فٌهبٍضي
اّویت ظيبزي زاقتِ ٍ ثط و فطايٌس اضظيبثی تثییطگصاض اؾت .ثهب تَخهِ ثهِ

اضظيبثی فٌبٍضي تالقی ًظبمهٌهس ثهطاي پهیفثیٌهی ولیهِ ًتهبيح حبنه اظ

ّسف هَضز ًظط اظ اضظيبثی فٌبٍضي ٍ ّوچٌیي هبّیت فٌبٍضي هَضز ثطضؾهی

ثِوبضگیطي يه فٌبٍضي ذبل اؾت وهِ ثهِ يهه ؾهبظهبى زض تؼیهیي ًیبظّهب ٍ

ًَع ضٍـ ٍ هؼیبضّبي ههطتجط اضظيهبثی فٌهبٍضي هتفهبٍت ثهَزُ ٍ ًیبظهٌهس

فطنتّبي هَخَزقبى ووه هیوٌس ٍ پبيِ ططح فٌبٍضي ؾبظهبى اؾت .اضظيبثی

ثطضؾی ٍ تغییط ؾبذتبض ٍ ضٍـ اضظيبثی اؾت ].[11

فٌبٍضي يه چْبضچَة فىطي اؾت وِ ثِ زضن ثْتط فٌبٍضي ٍ تهوینگیهطي زض
هَضز آى ووه هیوٌس ٍ ،ثهب آًهبلیع ٍ اضظيهبثیّهبي خهبهغ اظ تَؾهؼِ ٍ وهبضثطز
فٌبٍضي زض ضاؾتبي تَؾؼِ اختوبػی ،ؾیبؾی ،التهبزي ٍ  ...ؾطٍوبض زاضز ].[3

تبوٌَى هسلّبي هتفبٍتی ثطاي اضظيبثی تَاًوٌسي فٌبٍضي تْیِ قهسُ اؾهت.
ضازفط ٍ ذوؿِ ايي هسلّب ضا زؾتِثٌسي ٍ ثِنَضت خسٍل ً 1كبى زازُ اؾت.

ثب زض ًظط گطفتي ّسف پػٍّف حبضهط (اضظيهبثی تَاًوٌهسي فٌهبٍضي) ٍ

اضظيبثی فٌبٍضي زض هفَْم ولی ثِ فطايٌسي اطالق هیقَز وِ طی آى

ّوچٌیي ؾطح تدعيِ ٍ تحلی پػٍّف (ؾطح ثٌگبُ) ،هسلی هٌبؾت ثهطاي

ثِ قیَُّبي ًظبمهٌس تثییطات حبن اظ هؼطفی ،تَؾؼِ ،تغییط ٍ انهالح

اضظيبثی زاذلی ثٌگبُ ثِ هٌظَض قٌبؾهبيی فٌهبٍضيّهبي ههَضز ًیهبظ خْهت

يه فٌبٍضي ضا زض يه ثٌگبُ التهبزي ٍ يب يهه خبهؼهِ ههَضز ثطضؾهی ٍ

ططاحی ٍ ؾبذت هحهَالت خْبًی ثسؾت آٍضز.

ؾٌدف لطاض هیزّس ].[6
ًتبيح ايي تالـّب ثِػٌَاى ضٌّوَز ٍ ثهِ هٌظهَض اًترهبة هٌبؾهتتهطيي
فٌبٍضي زض اذتیبض تهوینگیطًسگبى لطاض هیگیهطز .اضظيهبثی فٌهبٍضي فؼهبلیتی
هؿتوط ٍ زائوی اؾت .ثطاي تَؾؼِ فٌبٍضي ّیچ چیهع هْهنتهط اظ اضظيهبثی آى
ًیؿت ٍ الظم ثِ تَضیح اؾهت وهِ ّطگًَهِ اضظيهبثی ٍ الهسام زض ايهي ظهیٌهِ
هؿتلعم اًدبم يه ؾلؿلِ ػولیبت آغبظيي ثِػٌهَاى قٌبؾهبيی قهبذمّهبي
انلی اؾت .زض ايي اضظيبثی هیثبيؿت ولیِ اخعاي فٌبٍضي اػهن اظ هغهع افهعاض،
ًطمافعاض ،ؾرتافعاض ٍ ؾبظهبىافعاض ٍ ،هسيطيت هَضز اضظيبثی لطاض گیطًس ].[10
ثؼس زيگطي اظ اضظيبثی ،ػجبضت اظ پطزاذتي ثِ لبثلیهتّهبي فٌبٍضاًهِ اؾهت.
لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ يه هفَْم گؿتطزُ اؾت وِ هؼطَف ثِ تَاًهبيی اؾهتفبزُ
هؤیط اظ فٌبٍضيّب ٍ تَاًبيی ايدبز تغییطات ٍ ًَآٍضي زض فٌبٍضيّب اؾت ].[15

خسٍل  -1زؾتِثٌسي هسلّبي اضظيبثی فٌبٍضاًِ ()3
هسلّبي تؼییي قىبف هسلّبي اضظيبثی ػل ثطٍظ
قىبف فٌبٍضي
فٌبٍضي
هسل اطلؽ فٌبٍضي
هسل پَضتط
هسل فلَيس
هسل هسيطيت ًیبظّبي
فٌبٍضي
هسل اضظيبثی هحتَاي
فٌبٍضي
هسل اضيبثی هَلؼیت
فٌبٍضي

هسل فَضز
هسل لیٌسؾی
هسل اطلؽ فٌبٍضي
هسل فلَيس
هسل هسيطيت ًیبظّبي
فٌبٍضي
هسل ؾطَح تَاًوٌسي
فٌبٍضي
هسل پبًسا ٍ ضاهبًبؾي

هسلّبي اضائِ ضاّىبض خْت
خجطاى قىبف فٌبٍضي
هسل فَضز
هسل لیٌسؾی
هسل فبل
هسل گبضؾیب -آضٍال
هسل لیي
هسل اضظيبثی ًیبظ فٌبٍضي
هسل ؾیؿتنّبي اطالػبت
هسيطيت ػلن ٍ فٌبٍضي
هسل هسيطيت ًیبظّبي فٌبٍضي
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زض اضظيبثی تَاًوٌسي فٌهبٍضي توهبهی ػولىطزّهبي قهطوت وهِ زاضاي
اضظـافعٍزُ ّؿتٌس ثطضؾیقسُ ٍ فٌبٍضيّبي آى اظ لحب تَاًوٌسي ثٌگهبُ
هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز.
اضظيبثی تَاًوٌسي فٌهبٍضي هطاحه ايدهبز اضظـافهعٍزُ ٍ قهىبفّهبي
فٌبٍضي هَخَز زض ؾطح تَاًوٌهسي قهطوت زض همبيؿهِ ثهب ضلجهب ضا ههَضز
ثطضؾی لطاض هیزّس ٍ ػل ايدبز قىبف ضا ثیبى وهطزُ ٍ زض خْهت خجهطاى
قىبف ضاّىبضّبيی ضا اضائِ هیزّس.
ّوچٌیي ثِ ؾبظهبى ووه هیوٌس وِ زض ضاؾتبي ضاّجطز ثٌگبُ ،هیهعاى
تَاًوٌسي هَخَز ثٌگبُ ضا زض ثىبضگیطي ٍ ثْطُثطزاضي فٌبٍضيّهبي ولیهسي
ثبلمَُ ثیبى ًوبيس ].[3

اضظيبثی ٍ اٍلَيتثٌسي لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ثب هسلی تَؾؼِيبفتِ زض نٌؼت ذَزضٍ ...
ذوؿِ ٍ ثطاتی

 -3اهداف و سؤاالت پژوهش
ايي پػٍّف ثب ّسف اضظيبثی ؾطَح تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ زض قطوت ؾبي ب
نَضت گطفتِ اؾت .ؾؤاالت پػٍّف ػجبضتٌس اظ:
 .1قبذمّبي تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ قطوت زض چِ ٍضؼیتی لطاض زاضًس؟
ّ .2طيه اظ ػَاه هؤیط ثهط تَاًوٌهسيّهبي فٌبٍضاًهِ قهطوت زض چهِ
ٍضؼیتی لطاض زاضًس؟
 .3قطوت ؾبي ب زض ضزُثٌسي وسام ثٌگبُّب لطاض هیگیطز؟
 .4ضتجِثٌسي ػَاه هؤیط ثط تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ چگًَِ اؾت؟
 .5ضاّىبضّبي ثْجَز خْت خجطاى قىبف زض تَاًوٌهسيّهبي فٌبٍضاًهِ
قطوت وساهٌس؟

تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ ػجبضتؿت اظ تَاى اؾتفبزُ هؤیط اظ زاًهف فٌبٍضاًهِ زض
ظهیٌِ تَلیس ،هٌْسؾی ٍ ًَآٍضي ثِ هٌظَض حفظ ضلبثت زض لیوت ٍ ویفیت

 -4متدولوژی پژوهش

هحهَالت .ايٌگًَِ تَاًوٌسيّب ثٌگبُ التهبزي ضا لبزض هیؾبظز تب ًهِ تٌْهب

پػٍّف اظ حیه ّهسف وهبضثطزي ٍ اظ ًهَع ضٍـ پیوبيكهی تَنهیفی

زض اًطجبق ٍ تغییط فٌبٍضي هَخَز ًمف زاقتِ ثبقس ،ثلىِ ثِ آى ايي اهىبى

هیثبقس .هسل هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف وِ اظ هطٍض ازثیهبت ٍ ههسلّهب

ضا هیزّس تب زض ايدبز فٌبٍضيّبي خسيس زض پبؾد ثِ تغییط هحیط التهبزي

اؾترطاج قسُ ،زض قى  1آهسُ اؾت وِ ضٍايی هسل ثهب لاهبٍت ذجطگهبى

هَیط ثبقٌس ].[12

هَضز تثيیس لطاض گطفتِ اؾت.

ثطضؾی ٍ اضظيبثی فٌبٍضي ثِ ايي هٌظهَض نهَضت ههیگیهطز وهِ ثتهَاى

طجك ايي هسل تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ تحهت تهثییط  8زؾهتِ اظ ػَاهه

فٌبٍضي هسًظط ضا ثِذَثی قٌبذت ،ثطضؾی وهطز ٍ تهثییطات آى ضا ثهب زيگهط

ذَاّس ثَزّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثهَزى ذجطگهبى فٌبٍضاًهِ ،اظ ضٍـ

فٌبٍضيّبي ثىبض ضفتِ زض ؾبظهبىّبي هكبثِ همبيؿِ وطز ( .)chenاضظيهبثی

توبمقوبضي زض ايي پػٍّف اؾتفبزُ قسُ اؾت.

فٌبٍضي ػجبضت اظ يه ثطضؾی وِ تهالـ ههیوٌهس پیبههسّبي هؿهتمین يهب
غیطهؿتمین اًَاع فٌبٍضي ضا پیفثیٌی وٌس (فمْی فطّوٌس ٍ )1383يهب ثهِ
ػجبضتی آى پیبهسّب ٍ ایطاتی وِ فٌبٍضيّبي هرتلف ثط خبهؼهِ ٍ ههطزم آى
هیگصاضز ضا پیفثیٌی ٍ اضظيبثی هیوٌس .زض ٍالغ اضظيبثی فٌبٍضي اّهساف ٍ
ؾیبؾتّبيی ضا ثطاي اضتمبي پیبهسّبي هطلَة ٍ حسال ًوَزى پیبههسّبي
غیطهطلَة هكرم ٍ هؼیي هیوٌس ].[13
اضظيههبثی فٌبٍضيی اضظيبثی هدوَػِاي اظ تَاًبيیّبي ٍظیفِاي اؾت وِ
اظ ططيك فؼبلیت ّبي هتٌَع فٌبٍضاًِ ثط ػولىطز ؾبظهبى تههثییطي زاقهتِ ٍ
ثِ ؾبزگی لههبث تملیس ًجَزُ ٍ ّسف ًْههبيی آى ايدهههبز اضظـافهعٍزُ ٍ
ثْجَز هَلؼیت ؾههبظهبى هیثبقس ].[14
ّوچٌیي اضظيبثی فٌبٍضي يه انهطالح ثهطاي فطايٌهسّبي خوهغآٍضي،
تفؿیط ٍ اضظيبثی اطالػبت ٍ اضائِ زيسگبُّهب زض ههَضز گعيٌهِّهبي هرتلهف
فٌبٍضي ،ثِ هٌظَض ؾطهبيِگصاضي ،ضاّجطز يب ؾیبؾتگصاضي هیثبقس ].[15

قى  -1هسل هفَْهی پػٍّف

ثطَض ولی اضظيههبثی تَاًوٌسي فٌبٍضي فطايٌسي اؾت وهِ زض آى ؾهطح

ّوچٌیي ثطاؾبؼ هسل پهػٍّف پطؾكهٌبهِ هطهبثك خهسٍل قهوبضُ 5

فؼلی لبثلیتّب ٍ تَاًبيیّبي فٌبٍضاًِ وبضذههبًِ اًساظُگیطي هیقَز تب ّهن

ططاحی قسُ اؾت .اظ ؾَي زيگط ثطاي خوغآٍضي زازُّهبي ههَضز ًیهبظ اظ

ًمههبط ضههؼف ٍ لههَت فٌههبٍضي وبضذبًههِ قٌبؾههبيی قههَز ٍ ّههن ثتههَاى

هطبلؼِ اؾٌبزي ٍ وتبثربًِاي ٍ هیساًی اؾتفبزُ قسُ اؾت.

تَاًوٌسي ّبي فٌبٍضاًِ وبضذبًِ ضا ثب ضلجب ثب ؾطح ايهسُآل همبيؿهِ ًوهَز ٍ
خْت خجطاى هَاضز ًبهطلَة السام وطز ].[17

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اثعاض انلی تحمیك پطؾكٌبهِ ثَزُ وِ ثطاي گهطزآٍضي
زازُّبي هَضز ًیهبظ زض هطحلهِ هطبلؼهِ هیهساًی ههَضز اؾهتفبزُ ٍ ،ضٍايهی
هحتَايی پطؾكٌبهِ ثب تحلی هحتَي هَضز ثطضؾی لطاض گطفهتّ .وچٌهیي
پطؾكٌبهِ ططاحی قسُ ثطاي اًدبم ايي پػٍّف ثهب ضهطيت پبيهبيی آلفهبي
وطًٍجبخ  0/88هَضز تثيیس لطاض گطفت.
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اضظيبثی ٍ اٍلَيتثٌسي لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ثب هسلی تَؾؼِيبفتِ زض نٌؼت ذَزضٍ ...
ذوؿِ ٍ ثطاتی

خسٍل ً -2تبيح هؼیبض آلفبي وطًٍجبخ ٍ پبيبيی تطویجی هتغیطّبي پٌْبى تحمیك
هتغیطّبي تحمیك

ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ()Alpha>0.7

تَاًوٌسيّبي تحمیك ٍ تَؾؼِ

0/877

تَاًوٌسي تَلیس

0/880

تَاًوٌسي اًتمبل فٌبٍضي

0/906

تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي

0/956

هكَقّبي زٍلتی

0/915

لَاًیي حمَلی

0/882

ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت

0/804

ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي

0/889

 -6جمعبندی يافتههای پژوهش
 -1-6یافتههاي سؤال اول پژوهش:
 ؾؤال  .1قبذمّبي تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ قطوت زض چِ ٍضؼیتی
لطاض زاضًس؟
ًتبيح حبن اظ ؾؤال اٍل پػٍّف ثطاؾبؼ خوغثٌسي پطؾكٌبهِّهب زض
خسٍل  5آهسُ اؾت.
خسٍل ٍ -5ضؼیت قبذمّبي تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ قطوت ؾبي ب
ػَاه

خسٍل ً -3تبيح هؼیبض آلفبي وطًٍجبخ ثطاي و هتغیطّب
هؼیبض ولی

0/880

 -5جامعه تحقیق
خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف هسيطاى هیبًی ٍ اضقس ٍوبضقٌبؾهبى ٍاحهسّبي

تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ

هتغیطّبي تحمیك

ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ()Alpha>0.7

تَلیس ،هٌْسؾی ،ثطًبهِ ٍ ططاحی قطوت ؾبي ب ٍ ثب هساضن تحهیلی لیؿبًؽ
طجك ضٍـ ًوًَِگیطي تهبزفی ؾبزُ ً 30فط هیثبقس (خسٍل .)4
خسٍل  -4پبضاهتطّبي تَنیفی خبهؼِ تحمیك
ؾبثمِ وبض

1

لیؿبًؽ

5

2

فَقلیؿبًؽ

6

11

9

19

خوغ

و

11-4

19-12

27-20

6

1

12

1

18

2

30

تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي

ًوَزاض  -1زايطُاي هطثَط ثِ پؿت ؾبظهبًی خبهؼِ تحمیك

تَاًوٌسي اًتمبل فٌبٍضي

ضزيف

تَاًوٌسي تَلیس

ٍ فَقلیؿبًؽ ٍ ثب ؾبثمِ وبضي ثبالتط اظ پٌح ؾبل هیثبقٌس وِ ًوًَِ آههبضي

هیعاى تحهیالت

35

هكَقّبي زٍلتی
لَاًیي
حمَلی

ًوَزاض  -2زايطُاي هطثَط ثِ ٍاحس وبضي خبهؼِ تحمیك

تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ
قبذم
هَخَز (زضنس)
52/6
قطوت ؾبي ب زاضاي تَاًوٌسي ططاحی ٍ هٌْسؾی هیثبقس
55/2
قطوت ؾبي ب تَاًوٌسي تَؾؼِ هحهَالت خسيس زاضز
46/3
قطوت زاضاي تَاًوٌسي ذاللیت ٍ ًَآٍضي هیثبقس.
زض قطوت ؾبي ب اظ تَاًوٌسي هٌْسؾی هؼىَؼ ثطاي
63/3
ضؾیسى ثِ فٌبٍضي يب هحهَل اؾتفبزُ هیگطزز.
57/0
قطوت زاضاي تَاًوٌسي تَؾؼِ ٍ ثْجَز هحهَالت اؾت.
47/0
قطوت تَاًوٌسي اًدبم تحمیمبت وبضثطزي ضا زاضاؾت.
77/0
تَاًوٌسيّبي ؾبذت زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
83/3
تَاًوٌسي ضاُاًساظي ذطَط زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز
81/5
تَاًوٌسي ًگْساضي ٍ تؼویطات زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
70/7
قطوت ؾبي ب تَاًوٌسي ثْطُثطزاضي اظ فٌبٍضي ضا زاضز.
تَاًوٌسي گعيٌف ٍ اوتؿبة فٌبٍضي ٍاضزاتی زض قطوت
68/1
ؾبي ب ٍخَز زاضز.
تَاًوٌسي اًطجبق ٍ ثَهیؾبظي فٌبٍضي ٍاضزاتی زض
63/7
قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
66/7
تَاًوٌسي خصة فٌبٍضي ٍاضزاتی زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
65/6
تَاًوٌسي وبضثطز فٌبٍضي ٍاضزاتی زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
تَاًوٌسي تَؾؼِ ٍ ثْجَز فٌبٍضي ٍاضزاتی زض قطوت
61/1
ؾبي ب ٍخَز زاضز.
58/1
تَاًوٌسي اقبػِ فٌبٍضي ٍاضزاتی زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
54/1
تَاًوٌسي تدبضيؾبظي فٌبٍضي زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
43/0
تَاًوٌسي تسٍيي ضاّجطز فٌبٍضي زض قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي ايدبز قبيؿتگی هحَضي ثط هجٌبي
40/4
فٌبٍضي ضا زاضاؾت.
43/3
تَاًوٌسي ضاّجطي ٍ ضنس فٌبٍضي زض قطوت ٍخَز زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي ثْطُثطزاضي اظ پیًَسّبي فٌبٍضاًِ ثطٍى
45/6
ؾبظهبًی ضا زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي تؼییي اٍلَيتّبي اؾبؾی فٌبٍضاًِ
50/4
ثطاي وؿت هعيت ضلبثتی ضا زاضز.
لَاًیي گوطوی حوبيتوٌٌسُ اظ اًتمبل فٌبٍضيّبي
44/8
خسيس زض نٌؼت ذَزضٍ ٍخَز زاضز.
60/7
حوبيتّبي ذبل زٍلتی اظ نٌؼت ذَزضٍ نَضت هیگیطز.
48/5
ترفیفبت هبلیبتی ثطاي فٌبٍضيّبي ًَيي ٍخَز زاضز.
ؾَثؿیسّب ٍ گطًتّب خْت زؾتیبثی ثِ فٌبٍضيّبي
50/7
ًَيي تَؾط زٍلت نَضت هیگیطز.
33/0
لَاًیي هٌؿدن حوبيت اظ هبلىیتفىطي زضوكَض ٍخَز زاضز.
ًْبزّبي هَضز ًیبظ حمَق هبلىیتفىطي ٍ یجت
46/7
اذتطاػبت ٍ ًَآٍضيّب زض خبهؼِ ٍخَز زاضز.
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ػَاه

تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ
هَخَز (زضنس)

قبذم

ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت
ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي

لَاًیي ضلبثت ؾبلن ٍ ضسّ تِطاؾت زض ثیي قطوتّبي
ذَزضٍؾبظ زض وكَض ٍخَز زاضز.
تؿْین هعايب ٍ هكَقّب زض ثیي قطوتّبي ذَزضٍؾبظ
تَؾط زٍلت ثب ػسالت نَضت هیگیطز.
ّوىبضي ثیي ثٌگبُّبي ذَزضٍؾبظ خْت زؾتیبثی ثِ
فٌبٍضيّبي ًَيي نَضت هیگیطز.
تؿْیالت ٍيػُ خْت اًتكبض يبفتِ فٌبٍضاًِ زض نٌؼت
ذَزضٍ اػطبا هیگطزز.
قجىِ تثهیي وبضاهس زض نٌؼت ذَزضٍ ٍخَز زاضز.
زٍلت اؾتفبزُ اظ تَلیسات زاذلی ذَزضٍّب ضا تكَيك هیوٌس.
ثبظاض ٍ خبهؼِ هٌبؾجی اظ هكتطيبى ثبلفؼ ٍ ثبلمَُ ثطاي
ذَزضٍّبي زاذلی ٍخَز زاضز.
زض وكَض هكتطيبى اظ هحهَالت تَلیس زاذ حوبيت هیًوبيٌس
قطوتّبي ذَزضٍؾبظ اهىبى نبزضات هحهَالت ٍ
لطؼبت آًْب ضا ضا ثِ زيگط وكَضّب زاضًس.

36/7
44/4
32/6
37/8
43/0
62/6

فٌبٍضي يب ثْجَزّبي هحیطی ثِ ذَثی آگبُ ًیؿت ٍ ًویزاًس وسام يهه اظ
لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ذَز اضتمب زّس؛ ثٌبثطايي ثؼیس اؾت چٌیي ثٌگبّی ثتَاًس
زض يه هحیط ثحطاًی ذطهكی یبثت ٍ پبيساضي زاقتِ ثبقس.

ثٌگبُ ًَع زٍم (ثٌگبُ ٍاوٌكی) :ايي ثٌگبُّب ضطٍضت ثْجَز لبثلیتّهبي
فٌبٍضاًِ ثطاي زؾتیبثی ثهِ اّهساف ضقهس ٍ تَؾهؼِ ضا ثهِذهَثی تكهریم
هیزٌّسٍ ،لی ثِ ذبطط هحسٍز ثَزى هٌبثغ زاذلی (ًساقهتي هْهبضتّهبي
ولیسي ٍ تدطثِّبي فهطزي) تٌْهب ثهِ تْسيهسات هحیطهی ٍاوهٌف ًكهبى
هیزٌّس ٍ لبزض ًیؿتٌس اظ ضٍيسازّب ثِ ًفغ ذَز ثْطُثطزاضي وٌٌس.

64/4
50/7

لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ذَز ثِ ذَثی آگبٌّس ،اظ ًگبّی ضاّجطزي ثطذَضزاضًس ٍ

51/9

ّوچٌیي تَاًبيی ثباليی زض اخطاي پطٍغُّبي ذَز زاضًس.

ًوَزاض  3آهسُ اؾت.

ثٌگبُّبي ًَع چْبضم (ثٌگبُّبي ذهالق) :اغلهت ايهي ثٌگهبُّهب (هبًٌهس
هبيىطٍؾبفت ٍ فَضز ٍ  )...نبحت زضآهسّبي هتَؾط يب ثباليی ّؿهتٌس ٍ زض
ثْجَز لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ذَز ؾطػت ػو ظيبزي زاضًس.

خسٍل  -6تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ زض ّط يه اظ ػَاه

تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ
تَاًوٌسي تَلیس
تَاًوٌسي اًتمبل فٌبٍضي
تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي
هكَقّبي زٍلتی
لَاًیي حمَلی
ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت
ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي
هیبًگیي و قبذمّب

ثٌگبُ ًَع اٍل (ثٌگبُ هٌفؼ ) :ثٌگبّی وِ ثِ ًیبظّبي ذَز ثطاي اًتمهبل

ثٌگبُّبي ًَع ؾَم (ثٌگبُ ضاّجطزي) :ايي ثٌگبُّهب اظ چگهًَگی اضتمهبي

 ؾؤال ً :2تهبيح حبنه اظ ؾهؤال زٍم پهػٍّف زض خهسٍل ً ٍ 6یهع

ػَاه

طجك خسٍل 7ثٌگبُّب اظ لحب تَاًوٌسي ثِ چْبض ًَع تمؿین هیقًَس:

تَاًوٌسي هَخَز
(زضنس)

تَاًوٌسي هَخَز
(زضنس)
53/58
78/15
58/62
63/89
46/11
51/20
39/81
47/23
38/89
57/41
54/12

ًوَزاض  -3تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ زض ّط يه اظػَاه

 ؾؤال  .3قطوت ؾبي ب زض ضزُثٌسي وسام ثٌگبُّب لطاض هیگیطز؟
ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنلِ اظ اضظيبثی ؾطح تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ هیتَاى
قطوتّب ضا هطبثك خسٍل  7طجمِثٌسي ًوَز وِ ايي زؾتِثٌهسي اظ ههسل
اضظيبثی ًیبظ فٌبٍضي التجبؼ ٍ تَؾؼِ زازُ قسُ اؾت.

خسٍل  -7طجمِثٌسي قطوتّب ثب تَخِ ثِ ؾطحثٌسي تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ ][16

خوغ اهتیبظّب
ؾطح طجمِثٌسي ثٌگبُّب
ًتبيح هویعي ولی
(زضنس)
هجتسي
12-0
قطوت قوب زض ّوِ حَظُّبي هْن،
اوتؿبة ثْطُثطزاضي ،تَؾؼِ ضاّجطز
 20-13هیبًِ ضاُ
هٌفؼ ()A
فٌبٍضي ضؼیف ٍ ًبوبضآهس اؾت ٍ ثِ يه
پیكطٍ
25-21
ثطًبهِ ثْجَز ػوسُ ٍ فَضي ًیبظ زاضز.
هجتسي
قطوت قوب زض اغلت حَظُّبي ضاّجطز38-26 ،
تحمیك ،اوتؿبة ٍ ظطفیتؾبظي فٌبٍضي  46-39هیبًِ ضاُ
ٍاوٌكی ()B
ٍ ًَآٍضي ثِطَض ضؼیفی تَؾؼِيبفتِ ٍ
ثِ تَاًوٌسيّبي ظيبزي ثطاي ثبظؾبظي
پیكطٍ
50-47
ايي حَظُّب ًیبظ زاضز.
هجتسي
62-51
قطوت قوب زض لبثلیتّبي زاذلی
ًؿجتب تَاًوٌس اؾت ٍ يه ضٍيىطز
 70-63هیبًِ ضاُ
ضاّجطزي ()C
ضاّجطزي ثِ فٌبٍضي ٍ ًَآٍضي زاضز اهب
هوىي اؾت زض ثطذی اظ حَظُّب ًیع اظ
پیكطٍ
75-71
ؾطح هلی ػمتتط ثبقس.
هجتسي
87-76
قطوت قوب يه هدوَػِ لبثلیتّبي
فٌبٍضاًِ وبهال تَؾؼِيبفتِ زاضز ٍ
 95-88هیبًِ ضاُ
هیتَاًس هطظ فٌبٍضي هلی ضا قٌبؾبيی
ذالق ٍ ًَآٍض ()D
وٌس .زض تؼسازي اظ حَظُّب ًیع ضٍيىطزي
ذالق ٍ پیكتبظ زاضز ٍ اظ فٌبٍضي ٍ
 100-96پیكطٍ
ًَآٍضي زض خْت وؿت هعيتّبي
ضلبثتی پبيساض ثْطُ هیگیطز.

اظ آًدب وِ ؾطح ولی تَاًوٌهسيّهبي فٌهبٍضي قهطوت ثطاثهط %54/12
اؾت ،لصا قطوت هطبثك طجمِثٌسي خسٍل فَق زض ضزُ قطوتّبي هجتسي
ضاّجطزي يب گطٍُ  Cلطاض هیگیطز.

فهلٌبهِ ضقس فٌبٍضي ،ؾبل ؾیعزّن ،قوبضُ  ،52پبيیع 1396

اضظيبثی ٍ اٍلَيتثٌسي لبثلیتّبي فٌبٍضاًِ ثب هسلی تَؾؼِيبفتِ زض نٌؼت ذَزضٍ ...
ذوؿِ ٍ ثطاتی

37

 ؾؤال  .4ضتجِثٌسي اثؼبز تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ چگًَِ اؾت؟
ثِ هٌظَض تؼییي ٍ اٍلَيتثٌسي الساهبت ثْجَز ًبقی اظ اضظيبثی فٌهبٍضي
ثب اؾتفبزُ اظ ًظط ذجطگبى ،ثب ضٍـ  AHPاثؼبز ،ضتجِثٌسي گطزيهس وهِ ثهِ
قطح خسٍل ً ٍ 8وَزاض  4آهسُ اؾت.
خسٍل  -8ضتجِثٌسي اثؼبز تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ
ػَاه
تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ
تَاًوٌسي تَلیس
تَاًوٌسي اًتمبل فٌبٍضي
تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي
هكَقّبي زٍلتی
لَاًیي حمَلی
ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت

%10
%6
%7
%15
%8
%21
%25
%8

4
7

ًوَزاض ٍ -5ضؼیت قطوت زض تَاًوٌسيّب

6
3
5
2

زض گبم اٍل هالن پیكٌْبز پطٍغُّبي ثْجَز ،ثطاي قبذمّهبيی اؾهت
وِ ثب هطظ ّكساض تؼطيف قسُ فبنلِ زاضًس ٍ ثِ قطح شي هیثبقٌس:
خسٍل  -10پطٍغُّبي پیكٌْبزي ثْجَز ثطاي اثؼبز هرتلف

1
5

قطوت تَاًوٌسي اًدبم تحمیمبت
وبضثطزي ضا زاضاؾت.
قطوت زاضاي تَاًوٌسي ذاللیت ٍ
ًَآٍضي هیثبقس.
تَاًوٌسي تسٍيي ضاّجطز فٌبٍضي زض
قطوت ؾبي ب ٍخَز زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي ايدبز قبيؿتگی
هحَضي ثط هجٌبي فٌبٍضي ضا زاضاؾت.
تَاًوٌسي ضاّجطي ٍ ضنس فٌبٍضي زض
قطوت ٍخَز زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي ثْطُثطزاضي اظ
پیًَسّبي فٌبٍضاًِ ثطٍىؾبظهبًی ضا زاضز.
ؾبي ب تَاًوٌسي تؼییي اٍلَيتّبي اؾبؾی
فٌبٍضاًِ ثطاي وؿت هعيت ضلبثتی ضا زاضز.
لَاًیي گوطوی حوبيتوٌٌسُ اظ اًتمبل
فٌبٍضيّبي خسيس زض نٌؼت ذَزضٍ
ٍخَز زاضز.
ترفیفبت هبلیبتی ثطاي فٌبٍضيّبي
ًَيي ٍخَز زاضز.
ؾَثؿیسّب ٍ گطًتّب خْت زؾتیبثی
ثِ فٌبٍضيّبي ًَيي تَؾط زٍلت
نَضت هیگیطز.
لَاًیي هٌؿدن حوبيت اظ هبلىیت
فىطي زض وكَض ٍخَز زاضز.
ًْبزّبي هَضز ًیبظ حمَق هبلىیت
فىطي ٍ یجت اذتطاػبت ٍ ًَآٍضيّب زض
خبهؼِ ٍخَز زاضز.
لَاًیي ضلبثت ؾبلن ٍ ضسّ تِطاؾت زض
ثیي قطوتّبي ذَزضٍؾبظ زض وكَض
ٍخَز زاضز.
تؿْین هعايب ٍ هكَقّب زض ثیي
قطوتّبي ذَزضٍؾبظ تَؾط زٍلت ثب
ػسالت نَضت هیگیطز.
ّوىبضي ثیي ثٌگبُّبي ذَزضٍؾبظ
خْت زؾتیبثی ثِ فٌبٍضيّبي ًَيي
نَضت هیگیطز.

تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي

ًوَزاض  -4ضتجِثٌسي ػَاه هؤیط ثط تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ

ػَاه

قبذم

تَاًوٌسي تحمیك
ٍ تَؾؼِ

ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي

ٍظى

اٍلَيت الساهبت ثْجَز

 ؾؤال  .5ضاّىبضّبي ثْجَز خْت خجطاى قهىبف زض تَاًوٌهسيّهبي
فٌبٍضاًِ قطوت وساهٌس؟
قطح ظيط هیثبقس:
هطظ ّكساض ،هیبًگیي تَاًوٌسيّبي وًٌَی زض ولیِ قبذمّبي اثؼبز ()%54/12
هطظ هطلَة ،حساوثط تَاًوٌسيّبي وًٌَی زض ثیي قبذمّب ()%83/33

هكَقّبي زٍلتی

زض اٍلَيتثٌسي الساهبت ثْجَز هطظّبي تؼییي قسُ زض ايي پػٍّف ،ثِ

هطظ ايسُآل ،زؾتیبثی ثِ ثبالتطيي ؾطح تَاًوٌسي ()%100
خسٍل ً 9كبىزٌّسُ ٍضؼیت قطوت زض تَاًوٌسيّب هیثبقس.

ػَاه

ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت

تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ
تَاًوٌسي تَلیس
تَاًوٌسي اًتمبل فٌبٍضي
تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي
هكَقّبي زٍلتی
لَاًیي حمَلی
ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت
ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي

ؾطح هَخَز ؾطح هطلَة ؾطح ّكساض ؾطح ايسُآل
()%
()%
()%
()%
53/58
78/15
63/89
46/11
100
54/12
83/33
51/2
39/81
38/89
57/41

لَاًیي حمَلی

خسٍل ٍ -9ضؼیت قطوت زض تَاًوٌسيّب

ٍضؼیت
وًٌَی
47/0
46/3

پیكٌْبز پطٍغُ ثْجَز
 .1تسٍيي ضاّجطزّبي
تحمیك ٍ تَؾؼِ
 .2اؾتمطاض ًظبم
هسيطيت ًَآٍضي

43/0
40/4
43/3
45/6

 .1تسٍيي ضاّجطز
فٌبٍضي
 .2ايدبز ضنسذبًِ
فٌبٍضي
 .3ثطگعاضي زٍضُّبي
هطتجط ثب اؾتمطاض ؾیؿتن
هسيطيت فٌبٍضي

50/4
44/8
48/5
50/7
33/0
46/7

36/7

44/4

32/6

تثؾیؽ يه قطوت
زاًفثٌیبى خْت اهَض
فٌبٍضاًِ ثطاي
ثْطُثطزاضي اظ هعايبي
ايي قطوت

 .1یجت ًَآٍضيّب
 .2ايدبز ؾیؿتن
حفبظت اظ ًَآٍضي ٍ
زاًف ؾبظهبًی
 .1ايدبز ّوىبضيّبي
هكتطن فٌبٍضاًِ ثب
ؾبيط ذَزضٍ ؾبظّب
 .2ػاَيت زض اًدويّب
ٍ ؾجىِّبي ػلوی
هطتجط خْت اًتكبض
يبفتِّب ٍ زؾتطؾی ثِ
يبفتِّبي زيگطاى
 .3آهَظـ ٍ حوبيت
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قبذم

ػَاه

ٍضؼیت ثبظاض ػلن ٍ فٌبٍضي

تؿْیالت ٍيػُ خْت اًتكبض يبفتِ فٌبٍضاًِ
زض نٌؼت ذَزضٍ اػطبا هیگطزز.
قجىِ تثهیي وبضاهس زض نٌؼت ذَزضٍ
ٍخَز زاضز.
زض وكَض هكتطيبى اظ هحهَالت تَلیس
زاذ حوبيت هیًوبيٌس
قطوت ّبي ذَزضٍؾبظ اهىبى نبزضات
هحهَالت ٍ لطؼبت آًْب ضا ضا ثِ زيگط
وكَضّب زاضًس.

ٍضؼیت
وًٌَی

پیكٌْبز پطٍغُ ثْجَز

37/8

تثهیيوٌٌسگبى
ضاّجطزي

43/0
50/7

51/9

 .1اؾتفبزُ اظ فطنتّب
ٍ هعايبي زٍلتی ثطاي
تَلیس ٍ فطٍـ
هحهَالت زاذلی
 .2هكبضوت ثب قطوتّبي
ذبضخی خْت زؾتطؾی
ثِ ثبظاض ذبضخی

 -7تحلیل و نتیجهگیری
ثب ثطضؾی ازثیبت پػٍّف ٍ ًظطات نبحجٌظطاى .پؽ اظ تَظيغ پطؾكٌبهِ
زض ًوًَِ آهبضي اًتربة قسُ ٍ ،تحلی آى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلی ؾلؿلِ
هطاتت  ،AHPزض ًْبيت چْبض ؾطح اظ تَاًوٌسيّبي فٌبٍضاًِ قطوت ؾبي ب
ثیكتطيي ضتجِ ضا زض ثیي اثؼبز زاضا هی ثبقٌس.
ايي اثؼبز ػجبضتٌس اظ ثؼس ٍضؼیت ضلبثت زض نٌؼت ،لَاًیي حمَلی ،تَاًوٌسي
ضاّجطي فٌبٍضي ٍ ،تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ هیثبقس .زض ثؼس ٍضؼیت ثبظاض ػلن
ٍ فٌبٍضي قبذم "اهىبى نبزضات هحهَالت ٍ لطؼبت قطوتّبي ذَزضٍؾهبظ
ثِ زيگط وكهَضّب" ثهبالتطيي اهتیهبظ ( ٍ )51/9قهبذم "حوبيهت هكهتطيبى اظ
هحهَالت تَلیس زاذ " پبيیيتطيي اهتیبظ ( )50/7ضا زاضاؾت.
زض ثؼس لَاًیي حمَلی قبذم "ًْبزّبي هَضز ًیهبظ حمهَق هبلىیهت فىهطي ٍ
یجت اذتطاػبت ٍ ًَآٍضيّب زض خبهؼِ" ثبالتطيي اهتیهبظ ( ٍ )46/7قهبذم" لهَاًیي
هٌؿدن حوبيت اظ هبلىیت فىطي زض وكَض" پبيیيتطيي اهتیبظ ( )33ضا زاضاؾت.
زض ثؼس تَاًوٌسي ضاّجطي فٌبٍضي قبذم تَاًوٌسي تؼییي اٍلَيتّبي اؾبؾی
فٌبٍضاًِ ثطاي وؿت هعيت ضلبثتی ثبالتطيي اهتیبظ ( ٍ )50/4قبذم تَاًوٌسي ايدبز
قبيؿتگی هحَضي ثط هجٌبي فٌبٍضي پبيیيتطيي اهتیبظ ( )40/4ضا زاضاؾت.
زض ثؼس تَاًوٌسي تحمیك ٍ تَؾؼِ قبذم "تَاًوٌسي اًدبم تحمیمهبت
وبضثطزي" ثبالتطيي اهتیبظ ( ٍ )47قبذم "تَاًوٌسي ذاللیهت ٍ ًهَآٍضي"
پبيیيتطيي اهتیبظ ( )46ضا زاضاؾت.
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ؾطح ولی تَاًوٌسيّهبي فٌهبٍضي قهطوت
ثطاثط  %54/12اؾت ،لصا قطوت زض ضزُ قطوتّهبي هجتهسي ضاّجهطزي يهب
گطٍُ  Cلطاض هیگیطز.
قطوتّبي ًَع  Cاظ آگبّی ضاّجطزي هتوطوع ثط آذطيي فٌبٍضيّب وهِ
ثطاي هیبىهست ٍ ثلٌسهست ًیبظ اؾت ؾَز هیثطًس ٍ هوىي اؾهت ًیهبظ ثهِ
حوبيت قطوتّب ٍ هؤؾؿبت زيگط ثهطاي تَؾهؼِ فٌهبٍضي ثهیي هؤؾؿهبت
وَچه ،هتَؾط ٍ زيگط قطوتّبي ووتط تَؾؼِيبفتِ زاقتِ ثبقٌس.
ايي قطوتّب هطظّبي فٌبٍضي ضا زض اغلت حَظُّب پكت ؾط هیگصاضًهس ٍ
آضامآضام ذَز ضا لبزض ثِ حطوت ثِ ؾَي قطوت ًَع  Dقسى يؼٌهی قهطوتی
وِ ًَآٍض ٍ ذالق اؾت هیوٌٌس .لصا پطٍغُّبي ثْجَز اثؼبز زاضاي ثبالتطيي ضتجِ
ثبيؿتی زض اٍلَيت لطاض گطفتِ ٍ ؾطيغتط ًؿجت ثِ اًدبم آًْب السام گطزز.
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