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 fazli@baorco.irضئيؽ ازاضٜ آٔٛظـ ٚ تدٟيع ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ  . 2

 آٔٛظـ ٚ تدٟيع ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ   وبضقٙبؼ اضقس. 3

 پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ   . وبضقٙبؼ اضظيبثي ٚ اثطثركي آٔٛظـ4

 

 چكيدُ

اضتمبء فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض نٙؼت ٔمِٛٝ اي ثؿيبض ٟٔٓ ٚ زض ػيٗ حبَ حهَٛ ثٝ آٖ ٔؿتّعْ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٔسيطيت 

ؾبظٔبٖ  ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٚ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي تبثيطي ٔؿتميٓ ثط تؼبِئٙبؾت ٔي ثبقس. أطٚظٜ ثبثت قسٜ اؾت وٝ اضتمبء 

 زاضز. اظ ايٗ ضٚ ايٗ پػٚٞف زض نسز اؾت ثب ثىبضٌيطي ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ايطاٖ، وٝ يىي اظ اضظقٟبي ٔحٛضي آٖ

ٕ٘بيس. زض ايٗ ثٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٔي ثبقس، اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا زض پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ ثطضؾي  ٍ٘طـ ؾطٔبيٝ اي

ؾٙدس اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثطاي  ِٔٛفٝ ٔي 45ثؼس ٚ  10ضاؾتب اظ پطؾكٙبٔٝ اي وٝ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا زض 

 TOPSISپبؾرٍٛيي ثٝ ؾٛاالت تحميك اظ ضٚـ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٚ ثطاي ضتجٝ ثٙسي اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اظ ضٚـ 

ثؼبز اظ ٚيؼيت ٔٙبؾجي زض ثيٗ ا ٞسايت ضٞجطيزٞس ٞٛيت ٚ  ٘تبيح ايٗ ُٔبِؼٝ ٘كبٖ ٔياؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 

ايٗ تحميك وٝ ٔٙدط ثٝ قٙبؾبيي  . زض ػيٗ حبَ ثطذي اظ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚيؼيت ُّٔٛثي ٘ساض٘س.ثطذٛضزاض٘س

ٌطزيسٜ اؾت، ظٔيٙٝ ؾبظ ٌبٔي ٟٔٓ خٟت  ثٙسضػجبؼ ؾبظٔب٘ي زض پباليكٍبٜ٘مبٌ لٛت ٚ يؼف قبذهٝ ٞبي فطًٞٙ 

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ثٝ تجغ آٖ افعايف ثٟطٜ ٚضي ٚ زؾتيبثي ثٝ خبيٍبٞي ثطخؿتٝ ذٛاٞس ثٛز.اضتمبء 

 5فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي، ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، قطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ كلوات كليدي:
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 هقدهِ -1

تٛخٝ ثٝ ؾبظٔبٖ  زض ٍ٘طـ خسيس ٘ؿجت ثٝ ؾبظٔبٟ٘ب، فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ٔسيطيت ثط آٖ، خبيٍبٜ ٚيػٜ اي زاضز. زض وٙبض

ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛخٛزيتي وٝ زاضاي ؾبذتبض ٞسفٍطا، ٔدٕٛػٝ ٚظبيف، ؾيؿتٓ ٞبي اَالػبتي ، فطآيٙس تهٕيٓ ٌيطي ٚ يب 

 ٌطٟٚٞبي ػًٛ ٔي ثبقس، فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ػسؾي ٞبي ٔتفبٚتي ضا ثطاي ُٔبِؼٝ فطاٞٓ ٔي ٕ٘بيس.

تٛا٘س ؾبظٔبٖ ضا ثٝ خّٛ حطوت زٞس ٚ يب اظ حطوت فطًٞٙ ضا ضٚح ؾبظٔبٖ ٚ ا٘طغي اختٕبػي تؼطيف وطزٜ ا٘س وٝ ٔي 

ثبظ زاضز ٚ ايٗ تٛاٖ ثبِمٜٛ ثٝ ذبَط تبثيطي اؾت وٝ فطًٞٙ ثط ضفتبض وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زاضز. فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اظ تبظٜ 

تطيٗ ٚ قبيس خساَ آٔيعتطيٗ ٔجبحث ٘ظطي ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس. اٌط چٝ فطًٞٙ اثعاضي ٔٙبؾت ثطاي تدعيٝ ٚ تحّيُ، 

 پيف ثيٙي ضفتبض ؾبظٔبٖ اؾت أب ايٗ ٔفْٟٛ ثركي اظ يه ٔؼٕب ، ثّىٝ ذٛز يه ٔؼٕب اؾت. فٟٓ ٚ

فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضيكٝ زض ثبٚضٞب ، اضظقٟب ٚ ٞٙدبضٞبي ٔكتطن ثيٗ اػًبي آٖ ؾبظٔبٖ زاضز. ثٙبثطايٗ ُٔبِؼٝ زضثبضٜ 

آٖ ضا ثب قبذهٟبي وٕي ثطضؾي  ثط ٚ ٘يبظٔٙس غضف ا٘سيكي ثؿيبض اؾت، ثب ايٗ ٕٞٝ ،نبحت ٘ظطاٖ ظيبزي آٖ ظٔبٖ

وطزٜ ا٘س. اظ ؾٛي زيٍط فطًٞٙ ثٝ ذبَط تبثيطي وٝ ثط ازضان ٚ ضفتبض وبضوٙبٖ زاضز،  ثط ثٟطٜ ٚضي ٚ اثطثركي ؾبظٔبٖ 

ٔٛثط اؾت. ٔسيطيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ، ثٝ ٔؼٙي اؾتفبزٜ اظ ػٙبنط فطٞٙىي ٚ ٟٕٔتط اظ آٖ تغييط ٚ ذّك ايٗ ػٙبنط، 

ثطاي ٔسيطيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي، ٔسيطاٖ ثبيس فطًٞٙ ٔٛخٛز ؾبظٔبٖ ذٛز "ؾبظٔبٖ ٞب زاضز.  ٘مف ٟٕٔي زض اثطثركي

ضا تدعيٝ ٚ تحّيُ ٕ٘ٛزٜ ، ؾبظٔبٖ ُّٔٛة ٚ ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا تؼطيف وطزٜ ، فطًٞٙ ٚ اضظقٟبي ٔٙبؾجي وٝ ضؾبِت ٚ 

ْ ٕ٘بيٙس )٘ٛضٚظي ٚ السااٞساف آٟ٘ب ضا حٕبيت ٔي وٙس،  ٔكرم ٕ٘ٛزٜ  ٚ ؾپؽ ٘ؿجت ثٝ ايدبز فطًٞٙ ٔٙبؾت 

 (.1389ٔمسْ،

ٟبي ايٗ َطيك ثٝ ٘مُٝ يؼف ٞب ٚ تفبٚتُٔبِؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي يه ؾبظٔبٖ اظ ايٗ خٟت إٞيت زاضز وٝ ٔي تٛاٖ اظ 

ثيٗ ٚيؼيت ٔٛخٛز ٚ آ٘چٝ ٚيؼيت ُّٔٛة اظ زيس وبضوٙبٖ آٖ ؾبظٔبٖ اؾت، زؾت پيسا وطز. اِجتٝ ، زض ايٗ ضاؾتب، 

ٔٙظط وٝ ٔطتجٍ ثب ا٘سٚذتٝ شٞٙي وبضوٙبٖ اؾت ٚ اظ َطف زيٍط ، ثٝ ٚاؾُٝ تساْٚ ٔٛفميت آٔيع  ظطافت ٔٛيٛع اظ ايٗ

وبض يه ؾبظٔبٖ ثٝ حًٛض وبضوٙبٖ ثب فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي لٛي وٝ ٔؿّٕب اٍ٘يعٜ انّي آٟ٘ب زض اثطاظ تؼٟس ؾبظٔب٘ي، 

، ثط وؿي وؿي پٛقيسٜ ٘يؿت. زض زٚ پبيساضي زض حفظ ٔؿِٛيت ٞب ، ضػبيت اذالق وبضي، ضػبيت ايٕٙي ٚ ... ٔي ثبقس

زٞٝ اذيط وكٛضٞبي نٙؼتي ٔتٛخٝ يه ػبُٔ ضاٞجطزي ٚ تؼييٗ وٙٙسٜ زض ٔٛفميت يب ػسْ ٔٛفميت ؾبظٔبٟ٘ب قسٜ ا٘س 

وٝ لجال چٙساٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت. ايٗ ٔٛيٛع ٕٞبٖ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اؾت. ثٝ تؼجيط زيٍط، ٞط ؾبظٔب٘ي 

ا٘ؿبٖ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ػٙهط انّي قرهيت يه ا٘ؿبٖ فطًٞٙ اٚؾت، ػٙهط انّي زاضاي قرهيتي اؾت ٔب٘ٙس 

قرهيت يه ؾبظٔبٖ ٘يع فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اؾت. تؼساز ظيبزي اظ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔٛفك ز٘يب ، ٔسػي ٞؿتٙس وٝ ثؿيبضي 

 (.1388اظ ٔٛفميت ٞب اظ ضاٜ تمٛيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ذٛز ، زؾت يبفتٝ ا٘س)اثعاضي ٚ زِٛي، 

مبت پيكيٗ ٔجيٗ آٖ اؾت وٝ ٘ٛع فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثط اٍ٘يعـ قغّي، ػّٕىطز ؾبظٔب٘ي، ذالليت ٚ ٘تبيح تحمي

٘ٛآٚضي، ٔيعاٖ ٔكبضوت وبضوٙبٖ زض تهٕيٓ ٌيطي، ؾُح ضيبيت، ايُطاة، اؾتطؼ قغّي، افؿطزٌي، فطؾٛزٌي 

 (.1388قغّي ٚ ثٟطٜ ٚضي ٚ وبضايي تبثيط ثؿعايي زاضز) ٔيطفرطاِسيٙي ٚ فطيس ٚ نيبزي، 
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٘ي زض قطوتٟب ٚ ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٔي تٛا٘س ثٝ تٛؾؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ حطفٝ اي قسٖ ٔسيطيت ٔٙبثغ ا٘ؿب

زيسٌبٜ ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، زيسٌبٜ ٘ٛيٙي اؾت وٝ تٕطوع آٖ ثط ظ٘ديطٜ فؼبِيتٟب ٚ  .ؾبظٔبٟ٘ب وٕه وٙس

لبزض ذٛاٞٙس ثٛز ثب ايدبز ثؿتطٞبي الظْ خٟت  زؾتبٚضزٞبي ّٕٔٛؼ آٖ اؾت ٚ قطوتٟب ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٔصوٛض

اضائٝ ايسٜ ٞبي ذاللب٘ٝ ٚ انالح ضفتبض ؾبظٔب٘ي ، ٘مبٌ لٛت ٚ ٘مبٌ لبثُ ثٟجٛز ذٛز ضا  ٔكبضوت ػٕٛٔي وبضوٙبٖ ،

ثُٛض وّي تهٛض ٔي قٛز ٟٕٔتطيٗ چبِف ؾبظٔبٟ٘ب  .قٙبؾبيي ٕ٘ٛزٜ ٚ زض خٟت تٛؾؼٝ ٔؿتٕط آٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ٕ٘بيٙس

ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، ٚيؼيت ويفي ٘يطٚٞب ٚ ػسْ ٚخٛز يه فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي خبٔغ ؾبذتبض يبفتٝ ٔرتم وبض ٚ زض حٛظٜ 

 تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي  اؾت.

بٜ ثٙسضػجبؼ ٔٛفك ثٝ زضيبفت ايطاٖ وٝ پباليكٍ ٌطزز ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض ايٗ پػٚٞف ؾؼي ٔي

قبذم ٞبي فطٍٞٙي قٙبؾبيي  ،آٖ قسٜ اؾت زض ٞفتٕيٗ ٚ ٞكتٕيٗ زٚضٜ ٜخبيعٜ تمسيط ٘بٔٝ ؾٝ ؾتبضٜ ٚ چٟبض ؾتبض

ٌبٔي ٟٔٓ خٟت اضتمبء فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ثٝ تجغ آٖ افعايف ثٟطٜ ٚضي ٚ زؾتيبثي ثٝ خبيٍبٞي ثطخؿتٝ  قٛز ٚ

 ثطزاقتٝ قٛز.

 هباًي ًظزي تحقيق -2

 فزٌّگ ساسهاًي -2-1

ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت وٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثٝ  اؾت.ٔكبثٝ قرهيت ثطاي افطاز   فطًٞٙ زض يه ؾبظٔبٖ ،

فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ػجبضت "ٔفْٟٛ قرهيت يه فطز يب ضٚح ٔٛخٛز ظ٘سٜ ثٝ ؾبظٔبٖ ٞب ، ٚيػٌيٟبي ذبني ٔي ثركس.

اؾت اظ ٔدٕٛػٝ اي اظ اضظقٟب ، ثبٚضٞب، زضن ٚ اؾتٙجبٌ ٚ قيٜٛ ٞبي تفىط يب ا٘سيكيسٖ وٝ اػًبي ؾبظٔبٖ زض آٟ٘ب 

اقتطان زاض٘س ٚ ٕٞبٖ چيعي اؾت وٝ  ثٝ ػٙٛاٖ يه پسيسٜ زضؾت، ثٝ اػًبي تبظٜ ٚاضز ؾبظٔبٖ ،  آٔٛظـ زازٜ ٚخٜٛ 

 .(1389)٘ٛضٚظي ٚ ٔمسْ،  حؿٛؼ ؾبظٔبٖ اؾتٔي قٛز وٝ آٖ )فطًٞٙ( ٕ٘بيبٍ٘ط ثرف ٘ب٘ٛقتٝ ٚ ٔ

ٔحيٍ اختٕبػي ؾبظٔبٖ اؾت (، فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٘ٛػي اظ 1999ظٔيٙٝ اختٕبػي فطيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ)ثط اؾبؼ تئٛضي 

وٝ اؾتمطاض ؾيؿتٓ ٔسيطيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض ؾبظٔبٖ ضا تحت تبثيط لطاض ٔيسٞس. فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٔٙؼىؽ وٙٙسٜ 

ثطذي اظ اٍِٛٞبي پٟٙبٖ اظ ضفتبضٞبي ضٞجطي زض ؾبظٔبٖ اؾت. اٌط چٝ ثطذي اظ پػٚٞكٍطاٖ فطًٞٙ ٚ ضاٞجطز ضا 

ط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا ثٝ ػٙٛاٖ ثطآيٙسي اظ ضاٞجطز ٞبي ؾبظٔب٘ي لّٕساز ٔتطازف ثب يىسيٍط ٔيسا٘ٙس، ٚ ثطذي زيٍ

ٔيٕٙبيٙس. فطًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ اٍ٘يعٜ ٞب ، اضظـ ٞب، ثبٚض ٞب، ٞٛيت ٞب ٚ تفؿيط ٞب يب ٔؼب٘ي ٚلبيغ ٟٕٔي اؾت وٝ زض٘تيدٝ 

 تدطثٝ ٔؼَٕٛ اػًبي ؾبظٔبٖ يب خبٔؼٝ اي حبنُ ٔي قٛز.

، ضٚيىطزٞبي ضٚـ قٙبذتي  يُ ٔرتّف) ؾبظٔب٘ي زض ثطاثط اختٕبػي(ُٔبِؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض ؾُٛح تحّ

 (.1389ٚ ٕٞىبضأٖفٟٛٔي، ويفي ٚ وٕي( ٚ ؾبظٜ ٞبي ٔطتجٍ ٔتٙٛع ثٝ ا٘دبْ ضؾيسٜ اؾت)حؿيٙي،ٔتفبٚت)

ثٝ ٌفتٝ يىي اظ نبحجٙظطاٖ ثطخؿتٝ، فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ػجبضت اؾت اظ اٍِٛيي اظ پيف فطو ٞبي اؾبؾي وٝ ٌطٚٞي 

الت ثطاي اُ٘جبق ذٛز ثب ٔحيٍ ثيطٚ٘ي ٚ زؾتيبثي ثٝ يىپبضچٍي ٚ ا٘ؿدبْ زضٚ٘ي، ذّك، ثب ٔكىاخٟٝ ذبل زض ٔٛ

وكف يب ايدبز وطزٜ اؾت. اٍِٛيي وٝ وبضوطزٞبي ذٛة زاقتٝ ، وؿت اػتجبض ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔي تٛاٖ آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ضاٞي 
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ٙس ٚ احؿبؼ وٙٙس ٚ ػُٕ زضؾت ثٝ اػًبي ؾبظٔبٖ آٔٛذت تب اظ ٕٞبٖ ظاٚيٝ ٚ زض ٕٞبٖ لبِت ثيٙسيك

(. ُٔبِؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اظ خٙجٝ ٞبي ٔرتّف، ؾجت قسٜ اؾت وٝ ٌٛ٘ٝ قٙبؾي ٞبي Schein,E,H.1990ٕ٘بيٙس)

ٔتفبٚتي اظ ؾٛي پػٚٞكٍطاٖ ثطاي اضظيبثي فطًٞٙ ؾبظٔبٖ ٞب ُٔطح قٛز. اٌط چٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ قٙبؾي ٞب اظ ٘ظط ٔفٟٛٔي 

 (. Ying & et,2009ٔكبثٟي ضا اضايٝ ٔي وٙٙس)يٝ ٞبي ٔتفبٚت ٔي ثبقٙس، أب اظ اٍِٛٞب ٚ ٘ظط

اغّت ُٔبِؼبت زضثبضٜ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض پي وكف ٚ تفؿيط ثٗ ٔبيٝ ٞبي فطآيٙسٞبي ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس. فطًٞٙ 

ؾبظٔب٘ي زض وبضوٙبٖ ايٗ تٛا٘بيي ضا پسيس ٔي آٚضز تب ثبظزاض٘سٜ ٞبي ثٙيبزي ثمب ٚ ؾبظٌبضي ثب ٔحيٍ ضا اظ ٔيبٖ ثطزاض٘س، 

فطآيٙسٞبي زضٚ٘ي ضا پي افىٙٙس ٚ ؾطا٘دبْ، ؾبظٌبضي ٚ ثمبي ؾبظٔبٖ ضا زض ثؿتط ظٔبٖ پب ثطخب ؾبظز) ٔظفطي ٚ 

 (.1387ٕٞىبضاٖ،

 الگَ ّاي ضٌاخت ٍ تحليل فزٌّگ ساسهاًي -1 -2-1

اِٚيٝ الظْ ثطاي قٙبذت ٚ ٔسيطيت فطًٞٙ ؾبظٔبٖ ٘مف  ٘ظطيٝ پطزاظاٖ ٔرتّفي زض ايدبز ٔجب٘ي ٚ چبضچٛة ٞبي

زاقتٝ ا٘س. ايٗ ٌطٜٚ وٝ ٔي تٛاٖ آٟ٘ب ضا ٘ظطيٝ پطزاظاٖ پيكٍبْ زا٘ؿت، زض ٘ظطيبت ذٛز ثؿتطٞب ٚ ٔجب٘ي الظْ ضا ثطاي 

س. ؾبيط پػٚٞكٍطاٖ خٟت ُٔبِؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ اضايٝ اٍِٛ ٞبي ػّٕيبتي وبضثطزي زض ايٗ حٛظٜ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ا٘

تبِىٛت پبضؾٛ٘ع، ٚيّيبْ اٚچي، تبْ پيتطظ ٚ ضاثطت ٚاتطٔٗ، خبٖ وبتط، خيٕع ٞؿىت، اؾتبّ٘ي زيٛيؽ ٚ ازٌبض قبيٗ اظ 

ٟٕٔتطيٗ پػٚٞكٍطا٘ي ٞؿتٙس وٝ ٘مف ٟٕٔي زض ٘ظطيٝ پطزاظي زض ظٔيٙٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زاقتٝ ا٘س. زض ازأٝ يٕٗ 

ض ايٗ تحميك ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ثٝ قىُ وبُٔ تكطيح ٔي ٔؼطفي اخٕبِي تؼسازي اظ ايٗ اٍِٛٞب ٠ اٍِٛيي وٝ ز

ٔتؼسز ٞؿتٙس وٝ زض ايٗ تحميك فمٍ تؼساز ٔحسٚزي ٌطزز. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ اٍِٛٞبي ثطضؾي فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي، 

 اظ آٟ٘ب ٔؼطفي ٔي ٌطزز. 

 الگَي فزٌّگ ساسهاًي پارسًَش -2-1-2

تٛا٘ؿت اٍِٛي تحّيّي خبٔغ ٚ وّي ضا وٝ ثطاي تحّيُ ٕٞٝ ا٘ٛاع تبِىٛت پبضؾٛ٘ع يىي اظ اِٚيٗ وؿب٘ي اؾت وٝ 

ٔكٟٛض اؾت ٚ ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ؾيؿتٓ ٞبي  AGILاٍِٛي اٚ ثٝ  فؼبِيت ٞبي خٕؼي ٔٙبؾت اؾت، اضائٝ ٕ٘بيس.

اختٕبػي ثطاي ثمب ٚ ازأٝ حيبت ذٛز ثبيس چٟبض وبضوطز اؾبؾي زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٔؼتمس اؾت ثؿتٝ ثٝ ٔحيٍ اختٕبػي 

حبوٓ ثط ؾبظٔبٖ، ٞط يه اظ ا٘ٛاع ؾبظٔبٟ٘ب يىي اظ وبضوطزٞبي ظيط ضا ٔٛضز تبويس ثيكتطي لطاض ٔي زٞٙس. ايٗ وبضوطزٞب 

 ػجبضتٙس اظ:

 (.1390ٌطيفيٗ ، )ٟ٘فتٍي -4 ا٘ؿدبْ ٚ يىپبضچٍي -3 زؾتيبثي ثٝ ٞسف-2 اُ٘جبق -1

 

 ضزكت هكيٌشي Sالگَي هبتٌي بز ّفت  -2-1-3

، حسالُ پٙح وتبة 80قطوت ٔىيٙعي ، زض َطح ٔفْٟٛ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض ٔسيطيت ؾٟٓ ثٝ ؾعايي زاضز. َي زٞٝ 

ٔؼتجط ٚ پطفطٚـ زض ظٔيٙٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي تٛؾٍ ايٗ قطوت ٚ ثب ٕٞىبضي ٔحمميٗ ثط خؿتٝ زا٘كٍبٜ ٞبي ٔؼتجط 
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ٝ ٞب ، ٞفت ػبُٔ ٟٔٓ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ فطًٞٙ آٔطيىب ٘ظيط ٚاضز ٚ اؾتب٘فٛضز، اضائٝ ٌطزيسٜ اؾت. يىي اظ ايٗ ٘ٛقت

 قٛ٘س. قطٚع ٔي Sؾبظٔب٘ي اثطثرف ٔؼطفي ٔي وٙس وٝ ٞط وساْ اظ ايٗ ػٛأُ ثب حطف 

ثٝ ػميسٜ ايٗ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ، ضاٞجطز، ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ٚ ؾيؿتٓ ٞبي ضايح زض ؾبظٔبٖ ؾٝ ػبُٔ ؾرت ثٝ قٕبض ٔي آيٙس 

 ب ٞسف ٞبي حبوٓ ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ ٘طْ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س.ٟٔبضت وبضوٙبٖ ٚ ٟ٘بيت ٚ قيٜٛ ٔسيط،

 . (1370 ويب،) ايٗ ػٛأُ ثب تُبثك ٚ ٕٞجؿتٍي ثب ٞٓ لبزض٘س اثطثركي ؾبظٔبٖ ضا تًٕيٗ وٙٙس

 

 1الگَي اٍضي – 2-1-4

ٔٛؾؿبت ٕ٘ٛ٘ٝ « »طيىبيئٛؾؿبت ٕ٘ٛ٘ٝ آٔ»ؾؿبت ثب ػٙبٚيٗ فطًٞٙ ٞبي ؾبظٔب٘ي ضا زض ؾٝ ٌطٜٚ اظ ٔٛ« اٚقي»

 طزٜ ٚ تدعيٝ ٚ تحّيُ ٕ٘ٛز. ٔكرم و«  Zٔٛؾؿبت آٔطيىبيي اظ ٘ٛع »ٚ« غاپٙي

ثط ٔجٙبي ايٗ تحّيُ ، فٟطؾتي اظ ٞفت ٔٛيٛع اؾبؾي ضا اضائٝ ٕ٘ٛز وٝ ايٗ ؾٝ ٘ٛع ٔٛؾؿٝ ٔي تٛا٘ؿتٙس ثط ٔجٙبي 

تؼٟس ٘ؿجت ثٝ وبضٔٙساٖ، اضظيبثي، ٔؿيط قغّي، ايٗ ٞفت ٔٛيٛع ػجبضتٙس اظ : احؿبؼ  آٖ ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض ٌيط٘س.

 .(1377قطيف ظازٜ ٚوبظٕي) ٔؿئِٛيت ٚ تٛخٝ ثٝ افطاز تهٕيٓ ٌيطي، ٘ظبضت،

 

  2الگَي پيتز ٍ ٍاتزهي – 2-1-5

ايٗ زٚ ٔحمك ، ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ٔٛؾؿبت ثؿيبض ٔٛفك آٔطيىبيي ضا ا٘تربة ٕ٘ٛز٘س ٚ زض نسز ثطآٔس٘س تب ضٚـ ٞبي 

وٙٙس وٝ ثٝ ٔٛفميت ايٗ ٔٛؾؿبت ٔٙدط قسٜ اؾت. ٔٛضٞس ٚ ٌطيفيٗ زض وتبة ضفتبض ؾبظٔب٘ي ذٛز ٔسيطيتي ضا تكطيح 

ٌطزز)ٌطيفيٗ  چبضچٛة پيتط ٚ ٚاتطٔٗ ضا تحت ػٙٛاٖ ٘كب٘ٝ ٞبي يه قطوت ػبِي آٚضزٜ ا٘س وٝ زض خسَٚ ظيط اضائٝ ٔي

 (.1390ٚ ٔٛضٞس،

 چبضچٛة پيتط ٚ ٚاتطٔٗ – 1خسَٚ 

 ٘كب٘ٝ ٞبي يه قطوت ػبِي

 تؼهت ٘ؿجت ثٝ ػُٕ

 ٘عزيىي ثب ٔكتطي

 تكٛيك اؾتمالَ ٚ وبضآفطيٙي

 تكٛيك ثٟطٜ ٚضي اظ َطيك افطاز

 اضي ٔسيطيتصٚاٌ

 فؼبِيت زض حٛظٜ ترههي ٔطثَٛٝ

 ؾتبز وٛچه ٚ ؾبزٜ

 ؾبظٔب٘سٞي زليك ٚ غيط زليك ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ

 

 

 

                                                           
1
 Ouchi 

2
 Peter & Waterman 
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 الگَي ليت ٍيي ٍ استزيٌگز – 2-1-6

 ػبُٔ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تطيٗ ػٙبنط تكىيُ زٞٙسٜ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض ٘ظط ٌطفتٝ ا٘س وٝ ػجبضتٙس اظ:  9ايٗ زٚ ٔحمك 

       تًبز ٚ تؼبضو  -6حٕبيت ٔسيطيتي  -5ذُطپصيطي   -4تكٛيك ٚ تطغيت   -3ٔؿئِٛيت ٞب  -2اؾتب٘ساضز ٞب -1

 (.1385،ٞٛيت)اثعاضي ٚ زِٛي -9ؾبذتبض  -8نٕيٕيت ٚ ٌطٔي افطاز  -7

 

 الگَي كزت لَيي – 2-1-7

يب ؾجه ٔسيطيت ٔتٕطوع ثٛز. ٚي ٘تيدٝ ٌطفت وٝ يه فًبي  ُٔبِؼٝ اي وٝ تٛؾٍ وطت ِٛيٗ نٛضت ٌطفت ثط قيٜٛ

ا٘ؿبٖ ٔساض، ايدبز وٙٙسٜ ؾُح ثباليي اظ ػّٕىطز ٚ ضيبيتٕٙسي ذٛاٞس ثٛز ٚ الظٔٝ آٖ تٛخٝ ثٝ ا٘ؿبٟ٘ب ، اٍ٘يعٜ ٞب ٚ 

 ٘يبظٞبي آ٘بٖ زض ػٛأُ تكىيُ زٞٙسٜ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ قبُٔ ٞفت ػبُٔ ظيط ٔي قٛز:

، اٍ٘يعٜ، اضتجبَبت، تهٕيٓ ٌيطي، ٞسف ٌصاضي، فطآيٙس وٙف ٔتمبثُ ٚ وٙتطَ. اٍِٛي وطت ِٛيٗ ٚ فطايٙسٞبي ضٞجطي

   ِيت ٚيٗ ثيكتط ثٝ ػٛأُ ضفتبضي تٛخٝ زاضز.

 الگَي استفي رابيٌش – 2-1-8

ٛي قبذم ثطاي فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ُٔطح وطزٜ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ اٍِٛي اؾتفبزٜ قسٜ زض تحميك ، اٍِ 10ضاثيٙع 

 :ضاثيٙع ٔي ثبقس زض ازأٝ ثٝ تكطيح ٞطوساْ اظ قبذم ٞب پطزاذتٝ ٔي قٛز

 خالقيت ٍ ًَآٍري فزدي-1 – 2-1-8

٘ٛآٚضي زضثطٌيط٘سٜ ٞط وبض ٚ السأي اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ضا زض يه حٛظٜ ضاٞجطزي خسيس لطاض زٞس. ٘ٛآٚضي ٔي تٛا٘س 

تِٛيس خسيس، فٙبٚضي خسيس يب تغيط زض ٔؿيط ٚ خٟت قبُٔ تٛؾؼٝ ٚ ايدبز ٔحهَٛ يب ذسٔت خسيس ، فطآيٙس ؾبذت ٚ 

(. ايٗ ٚيػٌي ثٝ ٔيعاٖ ٔؿئِٛيت، ذالليت فطزي،آظازي ػُٕ ٚ 1381فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز، ضاٞجطزي ؾبظٔبٖ ثبقس)

قٛز. ٔحيٍ ٚ  اظ ذالليت ٔئتساَٚ تطيٗ تؼطيفي اؾت وٝ  ((تٛا٘بيي آفطيسٖ چيعي ٘ٛ))اؾتمالَ افطاز اقبضٜ زاضز. 

 (. 1372وٙٙس)ؾؼبزت،  ظٔب٘ي ٘مف ٟٕٔي زض ذالليت افطاز قبغُ ايفب ٔيفطًٞٙ ؾب

ٞطچٝ  ؾبظٔبٖ ٞبيي وٝ زاضاي ٌطايف ؾّؿّٝ ٔطاتجي قسيس ٞؿتٙس، ضٚحيٝ اثتىبض زض آٟ٘ب پبييٗ اؾت ٚ ثبِؼىؽ

ظٛض ٔب ٔيعاٖ افعايف يبثس، ٔيعاٖ اثتىبض ٚ ػّٕىطز افطاز افعايف ذٛاٞس يبفت. ِصا ٔٙ ٔؿئِٛيت، آظازي ػُٕ ٚ اؾتمالَ

 (.1381ٔؿئِٛيت،آظازي، اؾتمالَ ٚ تٛا٘بيي اؾت وٝ افطاز زضٖٚ ؾبظٔبٖ ثطاي ٘ٛآٚضي زاضا ثبقٙس)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز، 

 :ّدايت-2 – 2-1-8

(. 1377ٕي،ظقطيف ظازٜ ٚ وبثٝ ٔيعاٖ ايدبز ٔمبنس نطيح ٚ ا٘تظبضات ػّٕىطزي نحيح تٛؾٍ ؾبظٔبٖ اقبضٜ زاضز)

وٙس تب وبضوٙبٖ  ؾبظٔبٖ، اٞساف ٚ ا٘تظبضات ػّٕىطز ضا ثٝ نٛضت ٚايح ٚ ضٚقٗ ثيبٖ ٔئٙظٛض ٔب حسي اؾت وٝ 

 (.1381)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز، ٘ؿجت ثٝ آٖ آٌبٞي يبثٙس
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 سيستن پاداش: -3 – 2-1-8

ٔيعاٖ يب زضخٝ اي ؾت وٝ قيٜٛ ترهيم پبزاـ ثط اؾبؼ قبذم ٞبي ػّٕىطز وبضوٙبٖ لطاض زاضز ٚ ٘ٝ ثط اؾبؼ 

ِصا ٔٙظٛض ٔب اظ ؾيؿتٓ پبزاـ، ٔيعا٘ي اظ پبزاـ اؾت وٝ ثط ٔجٙبي  ذسٔت، پبضتي ثبظي ٚ ايٗ لجيُ قبذم ٞب.ؾبثمٝ 

 (.1381)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز، ٌيطزطز ٚ قبيؿتٍي وبضوٙبٖ نٛضت ٔي ىٔؼيبضٞبي ػّٕ

 ًظارت: -4 – 2-1-8

ظ زضٖٚ ثٝ وٙتطَ ٔؿتميٓ يب وٙتطَ ثيطٚ٘ي وٙتطَ ضا زض يه پيٛؾتبض وٝ اظ ذٛز وٙتطِي يب وٙتطَ ا  تٛاٖ ٘ظبضت ٚ ٔي

زض ٘ٛؾبٖ اؾت ، ٘كبٖ زاز ٚ ٔٙظٛض حسي اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ثطاي وٙتطَ ضفتبض وبضوٙبٖ ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ 

وٕتط ثبقس ٔؼٙبي يٕٙي آٖ ايٗ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ثٝ حسي اظ ثّٛؽ ؾطپطؾتي ٔؿتميٓ ٔتٛؾُ ٔي قٛز وٝ ٞط چٝ 

)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز، پصيطفتٝ ٚ وٕتط ثٝ ضاٞىبضٞبي ضؾٕي وٙتطَ ٔتٛؾُ ٔي قٛزضؾيسٜ اؾت وٝ ذٛز وٙتطِي ضا 

1381). 

 الگَّاي ارتباعي: -5 – 2-1-8

اضتجبَبت زض ؾبذتبض ضؾٕي ؾبظٔبٖ اؾت. ثسيٗ ٔؼٙي وٝ زض ثؼًي ؾبظٔبٖ ٞب، اضتجبَبت  ٔٙظٛض اظ اٍِٛٞبي اضتجبَي،

ٔتٕطوع ٚ ضؾٕي ثط آٖ حبوٓ اؾت ٚ اضتجبَبت اظ َطيك ٔحسٚز ثٝ ؾّؿّٝ ٔطاتت ضؾٕي ؾبظٔبٖ اؾت وٝ اٍِٛي 

ثٙبثطايٗ زض ايٙدب ٔٙظٛض ٔكرم وطزٖ حسي اؾت وٝ اضتجبَبت  ظ٘ديطٜ ضؾٕي ٚ ٕ٘ٛزاض ؾبظٔب٘ي زض خطيبٖ اؾت.

 .(1381)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز،قٛز ؾبظٔب٘ي ثٝ ؾّؿّٝ ٔطاتت ضؾٕي اذتيبض زض ؾبظٔبٖ ٔحسٚز ٔي

 اًسجام: -6 – 2-1-8

ٞٓ ثٝ اُ٘جبق ثيطٚ٘ي ٚ ٞٓ ثٝ ا٘ؿدبْ زضٚ٘ي ٘يبظ زاض٘س. ا٘ؿدبْ ثط ٔجٙبي ثبظاض اظ ضاٜ وبضٞبي ثيطٚ٘ي ا٘ؿدبْ  ؾبظٔبٖ ٞب

ٚ ثٝ ٔؼٙي ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ زض ٔٛاخٟٝ ثب ػٛأُ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ٔب٘ٙس اضثبة ضخٛع اؾت. ثٝ ػجبضتي اٌط 

ا٘ؿدبْ ٕٞچٖٛ چتطي ثطاي ايٗ اخعاؾت وٝ آٟ٘ب ضا ٔتحس  ؾبظٔبٖ ضا ثٝ نٛضت يه ؾيؿتٓ ٔتكىُ اظ اخعاء ثسا٘يٓ

ٔي وٙس. ا٘ؿدبْ اظ َطيك ظ٘ديطٜ اضظـ افعٚزٜ اخعاء )وٝ اظ ضاٜ وبضٞبي زضٚ٘ي ا٘ؿدبْ اؾت( اقبضٜ ثٝ ٕٞبٍٞٙي ٚ 

ا٘ؿدبْ ثٝ ٔؼٙبي  ٘ظط اظ ا٘ؿدبْ زضٚ٘ي ٚ ا٘ؿدبْ ثيطٚ٘ي، ثٝ َٛض وّي نطف ٕٞىبضي ٚاحسٞبي زضٖٚ ؾبظٔبٖ زاضز.

ٌطٜٚ ٞب ٚ ٚاحسٞب زض ؾبظٔبٖ خٟت پيٛؾتٗ ثٝ ٕٞسيٍط ثطاي تحمك اٞساف  ىپبضچٍي ٚحست ٚ پيٛؾتٍي افطاز ،ي

 (Moberg DJ., 1990 )ٔكتطن اؾت

 حوايت هديزيت:  -7 – 2-1-8

يىي اظ اثؼبز حٕبيت ٔسيطيت، وٕه ثٝ ظيط زؾتبٖ اؾت وٝ ٌبٞي فطاتط اظ ظ٘سٌي ؾبظٔبٖ فطز ٔي ثبقس ٚ ثٝ ٔٛاضزي 

ٔطثٌٛ اؾت وٝ ثٝ ظ٘سٌي قرهي اٚ ثبظ ٔي ٌطزز.پؽ ٔي تٛاٖ چٙيٗ ٌفت وٝ ٔطوع ٚ ٔحٛض حٕبيت ٔسيطيت زض 

ٔطؾْٛ اؾت. چٖٛ ظيطزؾت  "ظيطزؾت-ُ ٔسيطٚاثؿتٍي ٔتمبث"ضٚاثٍ ٔسيط ٚ ظيط زؾت ٕ٘بيبٖ ٔيكٛز وٝ تحت ػٙٛاٖ 

ٚاثؿتٍي ٔكرهي ثٝ ٔسيط زض ٔٛضز آ٘چٝ وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ا٘دبْ ٚظبيف اؾت،زاضز.اظ ؾٛي زيٍط ٔسيط ٞٓ ثٝ ظيطزؾت 
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خٟت ا٘دبْ أٛض ٚ تحمك ٞسف ٚاثؿتٝ ٔي ثبقس. ثٙبثطايٗ ٔكرم اؾت وٝ ثبيس ٔسيط اظ ظيطزؾتبٖ حٕبيت وٙس ٚ ثٝ 

ٔثجت ثسٞس. يٕٗ آ٘ىٝ يىي اظ ٔؿئِٛيتٟبي انّي ٔسيطاٖ پطٚضـ ٚ ٍٟ٘ساضي ٘يطٚي  زضذٛاؾت وٕه آٟ٘ب خٛاة

لجبَ ا٘ؿب٘ي اؾت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وٝ ثب اٍ٘يعٜ ثبال ٚ ثب ٔٛفميت زض ضاؾتبي اٞساف ؾبظٔبٖ لسْ ثط ٔي زاضز ٚ ٔسيطاٖ ضا زض

 .(Moberg DJ., 1990 ) حٕبيت اظ ذٛز ٔتؼٟس ٔي ؾبظز

 

 َّيت ساسهاًي:  -8 – 2-1-8

ٞٛيت ؾبظٔب٘ي تٛؾٍ ثؼًي اظ نبحت ٘ظطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ احؿبؼ ازضان خٕؼي اظ اػًبء ؾبظٔبٖ زض ٔٛضز خٙجٝ ٞب ٚ 

ػٕيك ٚ ٘ؿجتب پبيساض ٔي ثبقس ٚ ٔٛخت تفىيه ؾبظٔبٖ  اثؼبز ٔرتّف ؾبظٔبٖ تؼطيف قسٜ اؾت وٝ ايٗ ازضان خٕؼي ،

ٕيك ٞٛيت ؾبظٔب٘ي زض ثطاثط تغييطات ظٚزٌصض ٚ ٘بپبيساض ٔمبٚٔت قٛز. خٙجٝ ٞبي ٔحٛضي ٚ ػ اظ زيٍط ؾبظٔبٟ٘ب ٔي

 (.1381) خؼفطي،٘كبٖ ٔي زٞٙس.)ثٝ ايٗ زِيُ وٝ آٟ٘ب ثٝ تبضيد ٚ ٌصقتٝ ؾبظٔبٖ ثٝ قست ٚاثؿتٝ ا٘س( 

ٞٛيت ؾبظٔبٖ حسي اؾت وٝ اػًبء ؾبظٔبٖ ذٛز ضا ثب وُ ؾبظٔبٖ ٘ٝ ثب ٌطٜٚ ذبل يب ثب ضقتٝ ترههي ذٛز يىي ٔي 

ٚ زٚؾت زاض٘س وٝ ثب آٖ، ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌيط٘س: ٔٛاضزي ٔثُ ٔيعاٖ تؼٟس ، ٚفبزاضي ثٝ ؾبظٔبٖ، احؿبؼ زا٘ٙس 

 .(1381)فب٘ي ٚ حؿيٙي ٘ػاز،غطٚض ٚ افتربض اظ ػًٛيت زض ؾبظٔبٖ، تٕبيُ ثٝ ٔب٘سٖ زض ؾبظٔبٖ

 خغز پذيزي: -9 – 2-1-8

ٔؿئِٛيت ٚ ٘ٛآٚضي ضا زٚؾت زاقتٝ ٚ زض ػيٗ  تحُٕ ذُط پصيطي، حسي اؾت وٝ وبضوٙبٖ ٔربَطٜ خٛيي ، لجَٛ

حبَ وٝ اظ خب٘ت ؾبظٔبٖ تكٛيك ٔي قٛ٘س ٕٞطاٜ ثب قٟبٔت، تٛا٘بيي ٚ زا٘بيي اظ ٔٛلؼيت ٞبي ذُط ٔساض اؾتمجبَ ٔي 

 .(1385)فطلب٘ي، وٙٙس

 تضاد يا بزخَرد آراء: -11 – 2-1-8

ي .ثٙبثطايٗ ثطٚظ تًبز زض ثيٗ افطاز ؾبظٔبٖ ٞب ٚ حتثيكتط ٔسيطاٖ ثب فطًٞٙ ٞبي ٔرتّف ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ؾطٚوبض زاض٘س 

تًبزي اؾت وٝ ثيٗ زٚ يب چٙس  تًبز زض ذطزتطيٗ ؾُح آٖ يؼٙي تًبز ثيٗ افطاز، .ُّٔ أطي غيط لبثُ اختٙبة اؾت

٘فط وٝ زض ٔيبٖ ذٛز اذتالفي زض ٔٛضز ٍ٘طـ ٞب ، اضظـ ٞب ٚ ضفتبض ٔكبٞسٜ ٔي وٙٙس ثٛخٛز ٔي آيس. لبثُ شوط اؾت 

قٛ٘س وٝ ثٝ قىُ  اضظـ ٞب ٚ تٕبيالتي وٝ ٞؿتٝ ٞط تًبزي ٞؿتٙس ثٝ ٚؾيّٝ فطًٞٙ تؼطيف ٔي زض فطايٙس تًبز ،وٝ 

زٞي ازضان افطاز اظ ذٛز ٚ زيٍطاٖ ٔٙدط ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ فطًٞٙ ٞب زض حبِي وٝ ثب يىسيٍط تفبٚت زاض٘س، زض قىُ 

 .(Elsayed-Ekjiouly, Buda, 1992) تًبز ثٝ ٚؾيّٝ َطفيٗ ٔٛثط ٞؿتٙس ٌيطي ضٚـ ٞبي تحُٕ
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 ايزاى هدل تعالي هٌابع اًساًي -2-2

ٟٕٔتطيٗ ٚ خسيس تطيٗ ضٚيىطز ثطاي اضظيبثي حٛظٜ ٞبي ٔطتجٍ ثب ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي يه ؾبظٔبٖ، ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي 

ٔي وٙس،   اؾتفبزٜ ٙبثغ ا٘ؿب٘ي يه ؾبظٔبٖ، اؾت. ايٗ ضٚيىطز اظ ٔؼيبضٞب ٚ قبذهٟبي ثطتط زض حٛظٜ ٞبي ٔطتجٍ ثب ٔ

ثٍٛ٘ٝ اي وٝ ٔسيطاٖ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اظ َطيك آٟ٘ب ٔي تٛا٘ٙس ثب اضظيبثي ٔؿتٕط فؼبِيتٟب، ضٚيٝ ٞب، فطايٙسٞب ٚ ٘تبيح ٔٙبثغ 

ا٘ؿب٘ي ذٛز ، ٘مبٌ لٛت ٚ حٛظٜ ٞبي ثٟجٛز ذٛز ضا قٙبؾبيي ٚ ثطاي ثٟجٛز آٟ٘ب، ثط٘بٔٝ ضيعي ٕ٘بيٙس. اظ خّٕٝ 

ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ػجبضتٙس اظ: قٙبذت ٚ تٕطوع آٌبٞب٘ٝ ثط ٘مبٌ لٛت ٚ لبثُ ثٟجٛز حٛظٜ ٞبي وبضثطزٞبي ضٚيىطز تؼبِي 

ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، ثط٘بٔٝ ضيعي ثٟجٛز وٛتبٜ ٔست، ٔيبٖ ٔست ٚ ثّٙسٔست ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ، ثٟجٛز ٚ يب َطاحي ٔدسز ؾبذتبض، 

ف ثطاي افعايف ؾٟٓ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض فطآيٙسٞب، فؼبِيتٟب ٚ ؾيؿتٕٟبي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، ثٝ وبضٌيطي ٔؼيبضٞبي ٔرتّ

تحمك اٞساف ٚ اؾتطاتػيٟبي وؿت ٚ وبض ٚ ثٝ وبضٌيطي قبذهٟبي ػّٕىطزي ٔرتّف ثطاي ٘كبٖ زازٖ ؾٟٓ ٔٙبثغ 

  ا٘ؿب٘ي زض ػّٕىطز ؾبظٔب٘ي.

 

 ايطاٖ ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي - 1قىُ قٕبضٜ 

 

 : تعالي هٌابع اًساًي ايزاى ارسش ّاي هحَري هدل -2-2-1

 ضٞجطي اؾتطاتػيه -

 ٍ٘طـ ؾطٔبيٝ اي ثٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي -

 يبزٌيطي، تٛؾؼٝ ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط -

 تبويس ثط ٔؿئِٛيت اختٕبػي ٚ اذالق وبضي ٚ اضظـ ٔساضي -

 تٕطوع ثط ٘تبيح حبنُ اظ ٔسيطيت ٔجتٙي ثطفطآيٙس -
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 :ايزاى هدل تعالي هٌابع اًساًيهعيارّاي  -2-2-2

 : رّبزي هٌابع اًساًي1هعيار

  ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي قرهبً زض فطآيٙس َطاحي ٚ اؾتمطاض اؾتطاتػي وؿت ٚ وبض ٚ اؾتطاتػي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ضٞجطي

 (A1)  .ٔكبضوت فؼبَ زاضز

 ثٝ ػٙٛاٖ يه اٍِٛي ضفتبضي  ضٞجطي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي قرهبً زض تٛؾؼٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٘مف فؼبِي زاضز ٚ

 ( B1 )ػُٕ ٔي ٕ٘بيس .

 بثغ ا٘ؿب٘ي إَيٙبٖ حبنُ  ٔي وبضا ٚ اثطثرف فطايٙسٞب ٚ ذسٔبت ٔٙ ضٞجطي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي قرهبً اظ اخطاي

  ( C1)  . وٙس

 ٜثُٛض ٔؤثط ايفبي ٘مف وبضوٙبٖٚ تؼٟس  ضٞجطي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي قرهبً ثطاي افعايف ضيبيت ، اٍ٘يع 

 (D1).ٔيىٙس

 . ضٞجطي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي قرهبً فطآيٙس تغييط ٚ تحَٛ ؾبظٔب٘ي ضا ٔسيطيت ٔي ٕ٘بيس ( E1 ) 

 

  ( استزاتژي هٌابع اًساًي2هعيار 

 بي وبضوطزي ٞٓ ؾٛ ثب ٔأٔٛضيت ٚ اٞساف اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ تب ؾُح اؾتطاتػي ٞٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي   اؾتطاتػي

 ( A2 ).قٛز َطاحي ٚ تسٚيٗ ٔي

 ّٕيبتي ٔٙبؾت ثٝ ػ ٞبي  تؼييٗ اٞساف ثّٙس ٔست ٚ وٛتبٜ ٔست ٚ ثط٘بٔٝٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اظ َطيك   اؾتطاتػي

 (B2 ) .رف اؾتمطاض ٔي يبثس َٛض اثطث

  إَيٙبٖ اظ آٌبٞي ٚزضن اؾتطاتػي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي تٛؾٍ ٔسيطاٖ ٚ وبضوٙبٖ اظ ضٚـ ٞبي ٔٙبؾت  ثٝ ٔٙظٛض

 (C2 )قٛز . ٚ ٕٞچٙيٗ حفظ ٚ اضتمبء تؼٟس ٚ اٍ٘يعٜ آ٘بٖ ثطاي اؾتمطاض آٖ اؾتفبزٜ ٔي

 

 ( بزًاهِ ريشي ٍ تأهيي هٌابع اًساًي 3هعيار

  ٔٙبؾت ثطاي ثطآٚضز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ ؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔي قٛزثط٘بٔٝ ضيعي   ( A3) 

 . فطآيٙسٞبي خصة ٚ اؾترساْ ٔٙبؾت ؾبظٔبٖ َطاحي ٚ اؾتمطاض ٔي يبثٙس(B3 ) 

 . فطآيٙس خبٔؼٝ پصيطي ٚ ثىبضٌٕبضي افطاز خصة قسٜ َطاحي ٚ اؾتمطاض ٔي يبثٙس(C3 ) 

  ضيعي ٚ ٔسيطيت ٔي قٛزثطاي وبضوٙبٖ ثط٘بٔٝ فطنت ٞبي پيكطفت قغّي(D3)  

  ٘يبظ آيٙسٜ ؾبظٔبٖ ثٝ ٔسيطاٖ ٚ ػٙبنط وّيسي ثطآٚضز ٚ ثطاي تأٔيٗ ٚ پطٚضـ آٖ ٞب ثط اؾبؼ ٔسَ ٞبي

 (  E3 ). قبيؿتٍي ثط٘بٔٝ ضيعي ٔي قٛز 
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  (  جبزاى  خدهت هٌابع اًساًي4هعيار 

ٔعايبي ضفبٞي ، ؾالٔت ٚ ثٟساقت( ضا ثٝ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔتؼبِي ٘ظبْ ٞبي خجطاٖ ذسٔبت )حمٛق ٚ زؾتٕعز ، پبزاـ ، 

ٔٙس  ٚ ٔؤثط ٔتٙبؾت ثب فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ زض خٟت  اٍ٘يعـ ، ضيبيت ٚ ٍٟ٘ساقت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، َطح  ٌٛ٘ٝ اي ٘ظبْ

  ضيعي ٚ ٔؿتمط ٔي وٙٙس .

  ثبثت ثٝ وبضوٙبٖ ٔتٙبؾت ثب ٔمتًيبت ذبل ؾبظٔبٖ َطاحي ٚ اخطا ٔي قٛزپطزاذتA4 

 تٙي ثط ػّٕىطز ٚ ٔعايب ٚ تؿٟيالت ضفبٞي ٔتٙبؾت ثب ُّٔٛثيت ٞبي ٌطٜٚ ٞبي پطزاذت ٞبي ٔتغيط ٔج

 (B4 )ٔرتّف وبضوٙبٖ َطاحي ٚ اخطا ٔي قٛز .

  ٚ كٛز.ايٕٙي زض ؾبظٔبٖ َطاحي ٚ اخطا ٔيثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾؼٝ ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾُح ؾالٔت ، ثٟساقت(C4) 

 

  (  تَسعِ هٌابع اًساًي5هعيار 

  َطاحي ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔسيطيت زا٘ف ، آٔٛظـ ٚ يبزٌيطي ٚ ٔسيطيت ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ٞبي ٔتؼبِي ثب

 ظٔيٙٝ تٛؾؼٝ ٚ ثبِٙسٌي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ضا فطاٞٓ ٔي آٚض٘س .

 . زا٘ف ؾبظٔبٖ ٔجتٙي ثط ٔسَ ٞبي ٔتٙبؾت ثب ٔمتًيبت زضٚ٘ي ٚ ٔحيُي ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٔي قٛز(A5) 

 يٕي ٚ ؾبظٔب٘ي َطاحي  ٚ ثٝ َٛض ٔؤثط اخطا ٔي قٛز.ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظـ ٚ يبزٌيطي زض ؾُح فطزي ، ت(B5) 

  ٔسيطيت ػّٕىطز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ثط اؾبؼ اٞساف فطزي، تيٕي ٚ ٚاحسي وٝ َي زٚضٜ ٞبي ٔرتّف ثب ٔكبضوت

 (C5 )شيٙفؼبٖ تسٚيٗ ٔي قٛز اخطا ٔي قٛز .

 

 ( رٍابظ كار ٍ كاركٌاى 6هعيار 

ضٚا٘ي ٔثجت ، ذّك خٛ اػتٕبز ٚ حسالُ  وبضوٙبٖ ، ايدبز تٛافك ٞبيؾبظٔبٖ ٞبي ٔتؼبِي ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز اضتجبَبت 

ٔبثيٗ وبضوٙبٖ ٚ ٔسيطيت ٚ  ٘يع آٌبٜ وطزٖ آٖ ٞب اظ ٔؿبئُ وبضي ثطاي  ٔكبضوت ثيكتط ٕ٘ٛزٖ تؼبضيبت ٔرطة في 

بٖ ذٛز ٔي زض تهٕيٓ ٌيطي ٞب ، الساْ ثٝ َطح ضيعي اٞساف ، ؾيبؾتٟب ٚ ضٚيٝ ٞبي ٔٛثط ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ اضتجبَبت وبضوٙ

 ٕ٘بيٙس. 

 . اضتجبَبت وبض ٚ وبضوٙبٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٔسيطيت ٔي قٛز ( A6) 

  ٖاظ ضٚقٟب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔسٖٚ ثطاي تٛؾؼٝ ٔكبضوت ذالق ، تفٛيى اذتيبض ٚ افعايف تؼٟس ٚ اػتٕبز وبضوٙب

 (B6 ) . ٚ ٔسيطاٖ اؾتفبزٜ  ٔي قٛز
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 ًتايج ادراكي هٌابع اًساًي  -7هعيار 

ٞبي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اظ فؼبِيتٟبي حٛظٜ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض حٛظٜ  ثطزاقتؾبظٔبٖ ٞبي  ٔتؼبِي  ثٝ  َٛض فطاٌيط  ٚ  ٔؿتٕط 

ضيبيت ٚ تؼٟس ؾبظٔب٘ي ضا ثٝ ضٚـ ٞبي ٔٙبؾت ٘ظيط ٘ظطؾٙدي ، ٌطٟٚٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٔهبحجٝ ٞب ، ... ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ 

 وٙٙس .تحّيُ ٔي وٙٙس  ٚ ثطاي ثٟجٛز آٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔي 

 ٘تبيح ضيبيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ( A7) 

 .ايٗ ٘تبيح ، ثيبٍ٘ط ٔيعاٖ ضيبيت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اظ ؾبظٔبٖ وٝ حبنُ فؼبِيتٟبي حٛظٜ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اؾت ، ٔي ثبقس

 ٘تبيح تؼٟس ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ( B7) 

 .ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي اؾت ، ٔي ثبقسايٗ ٘تبيح ، ثيبٍ٘ط ٔيعاٖ تؼٟس ٚ تؼّك ؾبظٔب٘ي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي وٝ حبنُ فؼبِيتٟبي حٛظٜ 

 

 ًتايج عولكزدي هٌابع اًساًي  -8هعيار 

ؾبظٔبٖ ٞبي  ٔتؼبِي  ثٝ  َٛض فطاٌيط  ٚ  ٔؿتٕط ٔيعاٖ تحمك اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تحمك اؾتطاتػي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٚ 

ٚ ثبظذٛضٞبي ضؾٕي  ٘تبيح وّيسي حبنُ اظ اخطاي فطآيٙسٞبي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ضا ثط اؾبؼ اضظيبثي ٔؿتٙسات ، ٌعاضـ ٞب

 ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ تحّيُ ٔي وٙٙس ٚ ثطاي ثٟجٛز آٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔي وٙٙس .

 ٘تبيح ػّٕىطزي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تبٔيٗ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ( A8) 

 ٘تبيح ػّٕىطزي خجطاٖ ذسٔبت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي(  B8) 

 ٘تبيح ػّٕىطزي تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ( C8) 

  وبضوٙبٖ٘تبيح ػّٕىطزي ضٚاثٍ وبض ٚ ( D8) 

 

  ًتايج ساسهاى -9هعيار 

ؾبظٔبٖ ٞبي  ٔتؼبِي  ثٝ  َٛض فطاٌيط  ٚ  ٔؿتٕط ٘تبيح  ؾبظٔب٘ي حبنُ اظ اخطاي اؾتطاتػي ٚ فطآيٙسٞبي ػّٕيبتي 

  ذٛز ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٚتدعيٝ ٚ تحّيُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٟجٛز ٔي زٞٙس.

 ػّٕىطز ؾبظٔبٖ زؾتبٚضزٞبي وّيسي ( A9) 

 ٖقبذم ٞبي ػّٕىطزي  ؾبظٔب (  B9) 

 ٝ٘تبيح ٔكتطيبٖ ٚ خبٔؼ ( C9) 
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 هٌابع اًساًي ايزاى تعالي هدلًقاط اضتزاك ابعاد فزٌّگ ساسهاًي ٍ هعيارّاي  -2-3

قطح ٔرتهطي  زض ثبال ثٝ ٔٙظٛض تجييٗ ٘مبٌ اقتطان اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ٔؼيبضٞبي ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي، اثتسا

ثٝ ٘مبٌ ٔكتطن ايٗ زٚ  ،زض لبِت يه خسَٚ ظيطٚ زض  اضايٝ ٌطزيس اظ ٔؼيبضٞب ٚ ظيط ٔؼيبضٞبي ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي

 اقبضٜ ذٛاٞس قس:

 ايطاٖ ٘مبٌ اقتطان اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ٔؼيبضٞبي ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي -2خسَٚ قٕبضٜ 

 ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ئؼيبضٞبي  اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضزيف

 D1/E1/B2/C2/C3/D3/E3/A5/B5/C5 اثتىبض فطزي 1

/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8  /C9 

 C1/ D1/ E1/B2/C2/C3/D3/E3/A5/B5/C5 ذُط پصيطي 2

/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8/A9/B9/C9 

 A1/ B1 / C1/ D1/ E1/A2/B2/C2/B3/C3/D3/E3/B5/C5  ٞسايت ضٞجطي 3

/A6/B6/A7/B7 /C8/D8/A9/B9/C9 

  A1 / B1 / C1/ D1/ E1/A2/B2/C2/A3/B3/C3/D3/E3/B4 يىپبضچٍي 4

/C4/C5/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8/A9/B9/C9 

 D1/C2/C3/D3/E3/A4/B4/C4/B5/C5 حٕبيت ٔسيطيت 5

/A6/B6/A7/B7 /B8/C8/D8/A9/B9/C9 

 C1/ D1/ E1/A2/B2/C2/A3/B3/C3/D3/E3/C4/B5/C5 وٙتطَ 6

/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8/A9/B9/C9 

 A1/ B1 / D1/ E1/C2/C3/D3/E3/A4/B4/C4/A5/B5/C5  ٞٛيت 7

/A6/B6/A7/B7/A8/B8/C8/D8 /C9 

 A1/ B1 / D1/ E1/C2/C3/D3/A4/B4/B5/C5  ؾيؿتٓ پبزاـ 8

/A6/B6/A7/B7/A8/B8/C8/D8/A9/B9/C9 

 D1 / E1/C3/D3/E3/A5/B5/C5 ؾبظـ ثب پسيسٜ تؼبضو 9

/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8/A9/B9/C9 

 A1/ B1 / C1/ D1/ E1/B2/C2/A3/B3/C3/D3/E3/A5/B5/C5  اٍِٛي اضتجبٌ 10

/A6/B6/A7/B7/A8 /C8/D8 /C9 

 

 

 سَاالت تحقيق-3

پؽ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي اظ خبٔؼٝ آٔبضي، ؾٛاالت پػٚٞكي زض اضتجبٌ ثب زٜ ثؼس فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثٝ قطح ظيط زض ايٗ تحميك 

 ُٔطح قس٘س:

 وبضوٙبٖ قطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ زض وبض ذٛز، ٔؿئِٛيت، آظازي ػُٕ ٚ اؾتمالَ زاض٘س؟آيب  -1

 آيب وبضوٙبٖ قطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ ثٝ ذُطپصيطي ٚ خؿبضت ٚ ٘ٛآٚضي تطغيت ٔي قٛ٘س؟ -2

ا٘تظبض ٔيطٚز ضا ضٚقٗ ٚ ٔكرم ٔي  ٞسف ٞبيي وٝ آيب ٔسيطاٖ قطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ ثطاي وبضوٙبٖ -3

 بيٙس؟ٕ٘

 آيب اظ ٘ظط وبضوٙبٖ، ازاضات ٚ ٚاحسٞبي قطوت ثٝ ضٚقي ٕٞبًٞٙ ػُٕ ٔي وٙٙس؟ -4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 14 

ٚ آٟ٘ب ضا يبضي يب اظ آٟ٘ب حٕبيت  ٕ٘بيٙس آيب اظ ٘ظط وبضوٙبٖ، ٔسيطاٖ ٚ ضٚؾبي قطوت ثب وبضوٙبٖ اضتجبٌ ثطلطاض ٔي -5

 ؟وٙٙس ٔي

 ثط وبضوٙبٖ اػٕبَ ٔي وٙٙس؟ آيب ٔسيطاٖ ٚ ضٚؾب، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ ٔيعاٖ ؾطپطؾتي ٔؿتميٓ ذٛز ضا -6

 آيب وبضوٙبٖ ذٛز ضا ٔؼطف ؾبظٔبٖ ٔي زا٘ٙس؟ -7

آيب ترهيم پبزاـ زض قطوت ثط اؾبؼ قبذم ٞبي ػّٕىطز وبضوٙبٖ ٔي ثبقس، ٘ٝ ؾبثمٝ ذسٔت) اضقسيت( ٚ  -8

 تجؼيى؟

 قٛ٘س ثب تؼبضو ثؿبظ٘س ٚ پصيطاي ا٘تمبزٞبي آقىبض ثبقٙس؟ وبضوٙبٖ، تكٛيك ٔيآيب  -9

 ٔب٘ي زض قطوت ثٝ ؾّؿّٝ ٔطاتت اذتيبضات ضؾٕي ٔحسٚز ٔي قٛز؟ آيب اضتجبَبت ؾبظ -10

 

 رٍش تحقيق-4

ٔٛضز ٘يبظ، اظ ٘ٛع ٘ٛع ُٔبِؼٝ حبيط ثط اؾبؼ ٞسف، وبضثطزي ٔي ثبقس ٚ ثطاؾبؼ چٍٍٛ٘ي ثسؾت آٚضزٖ زازٜ ٞبي 

ؾبظٔب٘ي زض تٛنيفي ٚ اظ قبذٝ پيٕبيكي)تحّيّي( ٔحؿٛة ٔي قٛز وٝ ثٝ ضٚـ ٔمُؼي ثب ٞسف ػبضيٝ يبثي فطًٞٙ 

ٞف ضا وّيٝ ٘يطٚٞبي ضؾٕي ٚ لطاضزازي ٚقطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ ا٘دبْ ٌطزيسٜ اؾت. خبٔؼٝ آٔبضي ايٗ پػ

زٞٙس. ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز خبٔؼٝ آٔبضي، ثب اؾتفبزٜ اظ خسَٚ  ٘فط تكىيُ ٔي 1400پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ ، ٔكتُٕ ثط 

ٌطزيس. اثعاض ٌطزآٚضي زازٜ ٞب زض ايٗ پػٚٞف اثعاضي اؾت وٝ تؼييٗ  ٘فط 300تؼساز حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔٛضٌبٖوطخؿي ٚ 

( زض وبض ذٛز اظ آٖ اؾتفبزٜ وطزٜ ا٘س. ايٗ پطؾكٙبٔٝ ذٛزؾبذتٝ ، ثط اؾبؼ ازثيبت 1388ٔيطفرطاِسيٙي ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ؾت.( تٟيٝ ٌطزيسٜ ٚ اظ زٜ ثؼس ظيط تكىيُ قسٜ ا1388ٔيطفرطاِسيٙي ٚ ٕٞىبضاٖ ) تحميك ٚ ُٔبِؼبت پيكيٗ تٛؾٍ

 ِٔٛفٝ( 5اثتىبض فطزي ) قبُٔ  -1

 ِٔٛفٝ( 4ذُط پصيطي) قبُٔ  -2

 ِٔٛفٝ( 5ٞسايت ضٞجطي) قبُٔ  -3

 ِٔٛفٝ( 5يىپبضچٍي ) قبُٔ  -4

 ِٔٛفٝ( 4) قبُٔ حٕبيت ٔسيطيت -5

 ِٔٛفٝ( 4) قبُٔ وٙتطَ -6

 ِٔٛفٝ( 6) قبُٔ ٞٛيت -7

 ِٔٛفٝ( 4) قبُٔ ؾيؿتٓ پبزاـ -8

 ِٔٛفٝ( 4) قبُٔ ؾبظـ ثب پسيسٜ تؼبضو -9

 ِٔٛفٝ( 4قبُٔ ) اٍِٛي اضتجبٌ -10

ؾٛاَ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ تٛظيغ  45شوط قسٜ، پطؾكٙبٔٝ ٔصوٛض زض لبِت ثط اؾبؼ اثؼبز ٚ تؼساز ِٔٛفٝ ٞبي 

ٌطزيس. اظ آ٘دبيي وٝ پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف ثط اؾبؼ ازثيبت تحميك ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ظطات ذجطٌبٖ ٔٛيٛع ٚ اؾبتيس ٔطثَٛٝ 

سٜ اؾت، ضٚايي پطؾكٙبٔٝ تبييس ٔي قٛز. ٔٙظٛض اظ لبثّيت اػتٕبز ازاضٜ آٔٛظـ ٚ تدٟيع ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي تٟيٝ ٌطزي

پطؾكٙبٔٝ ، ٔيعاٖ ؾبظٌبضي ٘تبيح حبنُ اظ اخطاي پطؾكٙبٔٝ زض يه ٔحيٍ ٘ؿجتب ٔكبثٝ ثب ٔحيٍ لجّي اؾت. 

اض ٔيعاٖ ؾبظٌبضي ثيكتط ثبقس، پبيبيي پطؾكٙبٔٝ ثيكتط ذٛاٞس ثٛز. ثٝ ػجبضت زيٍط پبيبيي يؼٙي ايٙىٝ اثع ٞطچمسض
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زٞس. يىي اظ ضٚـ ٞبي ٔحبؾجٝ اػتجبض ٚ  يىؿب٘ي ثٝ زؾت ٔي ا٘ساظٜ ٌيطي زض قطايٍ يىؿبٖ تب چٝ ا٘ساظٜ ٘تبيح

(( اؾت. زض ايٗ پػٚٞف خٟت ؾٙدف ٔيعاٖ پبيبيي پطؾكٙبٔٝ اظ اِفبي وطٚ٘جبخ ))اػتٕبز ػّٕي پطؾكٙبٔٝ ٞب ٔحبؾجٝ 

 ٔي ثبقس  930/0پطؾكٙبٔٝ  آظٖٔٛ آِفبي وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٔمساض اِفبي وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي ايٗ 

 وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ پبيبيي پطؾكٙبٔٝ اؾت. 

ٛٔي ٚ طفت. ايٗ پطؾكٙبٔٝ زض زٚ ثرف ػٕخٟت زضيبفت ٘ظطات وبضوٙبٖ ، پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف زض اذتيبض آ٘بٖ لطاض ٌ

پطؾكٙبٔٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي پػٚٞف  300ثؼس وّي اؾت. تؼساز  10ؾٛاَ زض  45 ترههي َطاحي ٌطزيسٜ ٚ قبُٔ

ثب ٍ٘طـ ثٝ قطايٍ ٔؿئّٝ  پطؾكٙبٔٝ پؽ اظ تىٕيُ ػٛزت ٌطزيس.  ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زض ايٗ ٔمبِٝ 275 ٚ تؼسازتٛظيغ 

ثٝ ٔٙظٛض ضتجٝ ثٙسي ٚيؼيت اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي، اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ضٚـ ٚظٖ  TOPSISضٚـ ٚ ُٔبِؼبت ٔكبثٝ ، اظ 

ٟبي اؾت. زض ازأٝ قطح ٔرتهطي اظ ضٚقزٞي آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ثطاي پبؾد ثٝ ٞطيه اظ ؾٛاالت پػٚٞف، ا٘تربة قسٜ 

 پطؾكٟبي تحميك پطزاذتٝ ذٛاٞس قس.ٌطزز ٚ ؾپؽ ثٝ تحّيُ  ٔصوٛض اضايٝ ٔي

 TOPSIS رٍش-4-1

اضائٝ ٌطزيس. زض ايٗ ضٚـ ػبُٔ يب ٌعيٙٝ ثٝ ٚؾيّٝ يه فطز يب ٌطٚٞي  1تٛؾٍ ٞٛاً٘ ٚ يٖٛ 1981ايٗ ضٚـ زض ؾبَ 

ٌيطز. ايٗ ضٚـ ثط ايٗ ٔفْٟٛ ثٙب قسٜ اؾت وٝ ٞط ػبُٔ ا٘تربثي ثبيس  اظ افطاز تهٕيٓ ٌيط٘سٜ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي

وٕتطيٗ فبنّٝ ضا ثب ػبُٔ ايسٜ آَ ٔثجت )ٟٕٔتطيٗ( ٚ ثيكتطيٗ فبنّٝ ضا ثب ػبُٔ ايسٜ آَ ٔٙفي)وٓ إٞيت تطيٗ( 

ٔثجت ٚ آَ  (. ثٝ ػجبضت زيٍط زض ايٗ ضٚـ ٔيعاٖ فبنّٝ يه ػبُٔ ثب ػبُٔ ايس1381ٜزاقتٝ ثبقس)آشض ٚ ضخت ظازٜ، 

 ٔٙفي ؾٙديسٜ قسٜ ٚ ايٗ ذٛز ٔؼيبض زضخٝ ثٙسي ٚ اِٚٛيت ثٙسي ػٛأُ اؾت. ٔطاحُ ايٗ ضٚـ ػجبضتٙس اظ: 

تؼييٗ ٔبتطيؽ ٔمبيؿٝ ػٛأُ: زض ايٗ ٔطحّٝ ٔبتطيؿي ضؾٓ ذٛاٞس قس وٝ زض ؾُط آٖ ػٛأُ ٚ زض ؾتٖٛ آٖ افطاز  -

إٞيتي وٝ ٞط پبؾرٍٛ ثطاي ٞطوساْ اظ ػٛأُ لبيُ قٛ٘س ٚ زض تاللي ؾُط ٚ ؾتٖٛ ٔيعاٖ  ٘ظط زٞٙسٜ آٚضزٜ ٔي

 قسٜ اؾت، آٚضزٜ ٔي قٛز.

ثٝ ٔٙظٛض لبثُ ٔمبيؿٝ قسٖ ، ٔميبؼ ٞبي ٔرتّف ا٘ساظٜ ٌيطي ٔبتطيؽ ٔبتطيؽ تهٕيٓ ٌيطي:  ثٟٙدبض وطزٖ -

 تهٕيٓ ٌيطي ثٝ ٔبتطيؽ ثٟٙدبض قسٜ يب ٔبتطيؽ ثٝ ٔميبؼ ٔٛظٖٚ تجسيُ ٔي قٛز.

ٚ ايسٜ آَ ٔٙفي: زض ايٗ ٔطحّٝ ثبيؿتي ػٛأّي وٝ اظ ٘ظط پبؾد زٞٙسٌبٖ ثٝ ػٙٛاٖ  تؼييٗ ػبُٔ ايسٜ آَ ٔثجت -

 ٟٕٔتطيٗ ػبُٔ ٚ وٓ إٞيت تطيٗ ػٛأُ ٔكرم قسٜ ا٘س ، قٙبؾبيي قٛ٘س.

ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ خسايي ) فبنّٝ( : زض ايٗ ٔطحّٝ ثبيؿتي ٔيعاٖ فبنّٝ ٞطيه اظ ػٛأُ اظ ايسٜ آَ ٔثجت ٚ ايسٜ آَ  -

 ز.ٔٙفي تؼييٗ قٛ

ثط اؾبؼ  Ciٔحبؾجٝ ٔيعاٖ ٘عزيىي ٞط وساْ اظ ػٛأُ ثٝ ػبُٔ ايسٜ آَ ٔثجت ٚ ايسٜ آَ ٔٙفي: ٔحبؾجٝ ٔمساض  -

 فطَٔٛ ظيط:

                               
 ٔمساض فبنّٝ ثب ايسٜ آَ ٔثجت(ٔٙفي)

ٔمساض فبنّٝ ثب ايسٜ آَ ٔٙفي ٔمساض فبنّٝ ثب ايسٜ آَ
           

                                                           
1
 Hwang & Yoon 
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ٞطچٝ ثبالتط ثبقس زضخٝ إٞيت ػبُٔ ثبالتط  Ci. ثٝ ػجبضت زيٍط  Ciٚ زؾتٝ ثٙسي ػٛأُ ثط اؾبؼ تطتيجي ٘عِٚي 

 (.1381اؾت)آشض ٚ ضخت ظازٜ، 

 

 رٍش ٍسى دّي آًتزٍپي ضاًَى: -4-2

ٌبْ ثٝ ٌبْ  اظ آ٘دب وٝ ثطاي پبؾد ثٝ ٞط يه اظ ؾٛاالت تحميك اظ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ، زض ازأٝ تٛييح

 (.1381)آشض ٚ ضخت ظازٜ، ٚ ٔرتهطي زض ضاثُٝ ثب ايٗ ضٚـ اضائٝ ذٛاٞس قس

ٌعيٙٝ ٞب، زض تؼييٗ ٔبتطيؽ ٔمبيؿٝ ٚظٖ ٌعيٙٝ ٞب: زض ايٗ ٔطحّٝ ٔبتطيؿي ضؾٓ ذٛاٞس قس وٝ زض ؾُط آٖ  -ٌبْ اَٚ

اظ ٌعيٙٝ ٞب لبئُ قسٜ اؾت،  ؾتٖٛ آٖ افطاز ٚ زض تاللي ؾُط ٚ ؾتٖٛ، ٔيعاٖ إٞيتي وٝ ٞط پبؾرٍٛ ثطاي ٞطوساْ

 آٚضزٜ ٔي قٛز.

ثٟٙدبض وطزٖ ٔبتطيؽ تهٕيٓ ٌيطي: ثٝ ٔٙظٛض لبثُ ٔمبيؿٝ قسٖ ٔميبؾٟبي ٔرتّف ا٘ساظٜ ٌيطي ٔبتطيؽ  –ٌبْ زْٚ 

 يب ٔبتطيؽ ثي ٔميبؼ ٔٛظٖٚ تجسيُ ٔي قٛ٘س.ٔمبيؿٝ ٚظٖ ٞب ثٝ ٔبتطيؽ ٚظٖ ٞب ثٝ ٔبتطيؽ ثٟٙدبض 

 2َجيؼي ٔبتطيؽ ٌبْ ٔحبؾجٝ ٍِبضيتٓ  –ٌبْ ؾْٛ 

 3ٚ  2يطة ٕ٘ٛزٖ ٔبتطيؽ ٞبي ٌبْ  –ٌبْ چٟبضْ 

: زض ايٗ ٔطحّٝ حبنُ خٕغ ٞطيه اظ ؾتٖٛ ٞبي 4ٔبتطيؽ ٌبْ ٔحبؾجٝ ٔدٕٛع ٞط يه اظ ؾتٖٛ ٞبي  -ٌبْ پٙدٓ

 ٕغ ٔصوٛض ثطاثطقٛز. زض ٚالغ ثطاي ٞط ٌعيٙٝ حبنُ خ ٔبتطيؿي وٝ ثٝ قطح ٌبٜ چٟبضْ ايدبز قسٜ اؾت، ٔحبؾجٝ ٔي

 ( ذٛاٞس ثٛز.Sxثب يه ػسز ٔؼيٗ )

ٔحبؾجٝ ٔي قٛز  Ejٔمساض  Sx: زض ايٗ ٔطحّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ٞبي ظيط ثٝ اظاي ٞط  Ejٔحبؾجٝ ٔمساض  -ٌبْ قكٓ

پطؾكٙبٔٝ ٔي ثبقس وٝ ثٝ ؾٛاالت ثيبٍ٘ط تؼساز خبيٍعيٗ ٞب يب تؼساز اػًبي خبٔؼٝ آٔبضي  mوٝ زض ايٗ فطَٔٛ ٞب، 

 پبؾد زازٜ ا٘س:

                                 ٚ       
 

     
    

 

، ٔحبؾجٝ تفبيُ آ٘تطٚپي اظ ػسز يه: زض ايٗ ٔطحّٝ ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ ؾطزضٌٕي زض تحّيُ ٘تبيح -ٞفتٌٓبْ 

زضخٝ إٞيت ٞط ٌعيٙٝ ضا  dاظ ػسز يه ٔحبؾجٝ ٔي قٛز. زض ٚالغ زض ايٗ ٔطحّٝ،  Ejتفبيُ ٞط وساْ اظ ٔمبزيط 

      d=1-Ejٔكرم ٔي وٙس:                 

ٔحبؾجٝ ٚظٖ ٞط ٌعيٙٝ: زض ايٗ ٔطحّٝ ثٝ ٔٙظٛض ثٟٙدبض ؾبظي ٘تبيح ٚ تؼييٗ ٚظٖ زليك ٞط ٌعيٙٝ، ثب  -ٌبْ ٞكتٓ

طيٗ ٚظٖ اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ظيط، ٚظٖ ٘ؿجي ٞط ٌعيٙٝ ٔكرم ٔي ٌطزز. ثط ايٗ اؾبؼ ٞط ٌعيٙٝ اي وٝ زاضاي وٕت

  ثبقس، اظ ثيكتطيٗ إٞيت ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز:                               
  

∑    
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 تحليل دادُ ّا:  -5

 تحليل سَاالت پزسطٌاهِ -5-1

ثط اؾبؼ َيف ِيىطت پٙح ٌعيٙٝ اي  زض ايٗ ثرف زازٜ ٞبي ٌطزآٚضي قسٜ اظ زيسٌبٜ آٔبض تٛنيفي ثطضؾي ٔي قٛز.

ٔي ثبقس.  1ٚ  5طاحي قسٜ زض پطؾكٙبٔٝ تحميك، حساوثط ٚ حسالُ ٔيبٍ٘يٗ أتيبظات ٞط ثؼس ثٝ تطتيت ثطاثط ثب َ

 ٔيبٍ٘يٗ أتيبظات ِٔٛفٝ ٞبي اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا زض خبٔؼٝ آٔبضي تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس. 3قٕبضٜ خسَٚ 

 اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٔيبٍ٘يٗ أتيبظات - 3قٕبضٜ  خسَٚ

 هياًگيي اهتياسات فزٌّگ ساسهاًيابعاد 

 3.75 اثتىبض فطزي 

 3.41 ذُط پصيطي

 4.16 ٞسايت ضٞجطي

 3.75 يىپبضچٍي

 3.83 حٕبيت ٔسيطيت

 3.54 وٙتطَ

 4.33 ٞٛيت

 3.25 ؾيؿتٓ پبزاـ

 4 ؾبظـ ثب پسيسٜ تؼبضو

 3.33 اٍِٛي اضتجبٌ

 

 

 ٔيبٍ٘يٗ أتيبظات ٞطيه اظ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي -1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

0

1

2

3

4

5

 ابتكار فزدي

 خغز پذيزي

ّدايت 

 رّبزي

 يكپارچگي

حوايت 

 هديزيت

 كٌتزل

 َّيت

سيستن 

 پاداش

ساسش با 

 پديدُ تعارض

 الگَي ارتباط

 هياًگيي اهتياسات
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 پاسخ بِ سَاالت تحقيق -5-2

ثطاي پبؾرٍٛيي ثٝ ٞطيه اظ ؾٛاالت پػٚٞف اظ ضٚـ ٚظٖ زٞي آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثسيٗ تطتيت وٝ 

ي خبٔؼٝ آٔبضي، ثٝ تٛؾٍ اػًب اثتسا ثطاي ٞطوساْ اظ ؾٛاالت ُٔطح قسٜ زض پطؾكٙبٔٝ ثبتٛخٝ ثٝ پبؾد ٞبي زازٜ قسٜ

، ٌعيٙٝ غبِت ) زض نٛضت ٚخٛز( ٔكرم ٌطزيسٜ وٝ ٌعيٙٝ ٞبي غبِت زض ي قطوتضٚؾبٔسيطاٖ ٚ تفىيه وبضوٙبٖ ٚ 

ثبقس. ؾپؽ اظ َطيك تطويت ؾٛاالتي وٝ  ٞط ؾٛاَ ثيبٍ٘ط ٘ظط اوثطيت اػًبي خبٔؼٝ آٔبضي زض ذهٛل آٖ ؾٛاَ ٔي

ٌطز٘س، ٚيؼيت ٔؼيبض ٔٛضز ٘ظط زض پباليكٍبٜ ٔكرم ٌطزيسٜ  ٔيظيط ٔدٕٛػٝ ٔؼيبضٞبي زٜ ٌب٘ٝ پطؾكٙبٔٝ ٔحؿٛة 

 ٚ اظ ايٗ َطيك ثٝ ؾٛاالت پػٚٞف پبؾد زازٜ قسٜ اؾت.

 

 ثب ضٚـ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ پػٚٞفپبؾد ٞبي تحّيُ  - 4قٕبضٜ  خسَٚ

 گشيٌِ غالب سَاالت پژٍّص

 ظيبز آيب وبضوٙبٖ قطوت زض وبض ذٛز، ٔؿئِٛيت، آظازي ػُٕ ٚ اؾتمالَ زاض٘س؟

 ظيبز آيب وبضوٙبٖ قطوت ثٝ ذُطپصيطي ٚ خؿبضت ٚ ٘ٛآٚضي تطغيت ٔي قٛ٘س؟

 ذيّي ظيبز آيب ٔسيطاٖ قطوت ثطاي وبضوٙبٖ ٞسف ٞبيي وٝ ا٘تظبض ٔيطٚز ضا ضٚقٗ ٚ ٔكرم ٔي ٕ٘بيٙس؟

 ظيبز آيب اظ ٘ظط وبضوٙبٖ، ازاضات ٚ ٚاحسٞبي قطوت ثٝ ضٚقي ٕٞبًٞٙ ػُٕ ٔي وٙٙس؟

وبضوٙبٖ، ٔسيطاٖ ٚ ضٚؾبي قطوت ثب وبضوٙبٖ اضتجبٌ ثطلطاض ٔي ٕ٘بيٙس ٚ آٟ٘ب ضا يبضي آيب اظ ٘ظط 

 يب اظ آٟ٘ب حٕبيت ٔي وٙٙس؟

 ظيبز

آيب ٔسيطاٖ ٚ ضٚؾب، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ ٔيعاٖ ؾطپطؾتي ٔؿتميٓ ذٛز ضا ثط وبضوٙبٖ اػٕبَ ٔي 

 وٙٙس؟

 ٔتٛؾٍ

 ظيبز آيب وبضوٙبٖ ذٛز ضا ٔؼطف ؾبظٔبٖ ٔي زا٘ٙس؟

آيب ترهيم پبزاـ زض قطوت ثط اؾبؼ قبذم ٞبي ػّٕىطز وبضوٙبٖ ٔي ثبقس، ٘ٝ ؾبثمٝ 

 ذسٔت)اضقسيت( ٚ تجؼيى؟

 ٔتٛؾٍ

 ظيبز آيب وبضوٙبٖ، تكٛيك ٔي قٛ٘س ثب تؼبضو ثؿبظ٘س ٚ پصيطاي ا٘تمبزٞبي آقىبض ثبقٙس؟

 ٔتٛؾٍ آيب اضتجبَبت ؾبظٔب٘ي زض قطوت ثٝ ؾّؿّٝ ٔطاتت اذتيبضات ضؾٕي ٔحسٚز ٔي قٛز؟

 

  TOPSIS رتبِ بٌدي ابعاد فزٌّگ ساسهاًي با رٍش -5-3

زٞس وٝ ٚيؼيت ٞطيه اظ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض قطوت پباليف ٘فت  اظ آ٘دب وٝ ثطضؾي ٞبي ا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ ٔي

ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ ضٚـ ٞبي  ثٙسضػجبؼ ثب يىسيٍط يىؿبٖ ٘يؿت، ٔي تٛاٖ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ضا ضتجٝ ثٙسي ٕ٘ٛز.

تهٕيٓ ٌيطي چٙس قبذهٝ اؾتفبزٜ ٔي قٛز. قيٜٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف ٚخٛز زاض٘س وٝ ٞطوساْ 

ٚيػٌي ٞب ، قطايٍ ٚ وبضثطز ذبل ذٛز ضا زاضز. يىي اظ قيٜٛ ٞب وٝ زض خٟت ضتجٝ ثٙسي ػٛأُ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٔيكٛز 

ف ٘يع ثطاي ضتجٝ ثٙسي ٚيؼيت اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ، ثب ٍ٘طـ ثٝ قطايٍ اؾت. زض ايٗ پػٚٞ TOPSISضٚـ 
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ا٘تربة قسٜ اؾت. يبفتٝ ٞبي ثسؾت آٔسٜ اظ ضتجٝ ثٙسي اثؼبز فطًٞٙ  TOPSISٔؿئّٝ ٚ ُٔبِؼبت ٔكبثٝ ، ضٚـ 

 زض خسَٚ ظيط آٔسٜ اؾت. TOPSISؾبظٔب٘ي ثب ضٚـ 

 

 ضتجٝ ثٙسي اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي -5قٕبضٜ  خسَٚ

 رتبِ Ci ٌفيفاصلِ با ايدُ آل ه فاصلِ با ايدُ آل هثبت فزٌّگ ساسهاًي ابعاد

 1 0.606 0.024 0.016  ٞٛيت

 2 0.586 0.023 0.016 ٞسايت ضٞجطي

 3 0.572 0.024 0.018 ؾبظـ ثب پسيسٜ تؼبضو

 4 0.545 0.021 0.017 حٕبيت ٔسيطيت

 5 0.526 0.021 0.019 اثتىبض فطزي

 6 0.450 0.017 0.021 يىپبضچٍي

 7 0.448 0.017 0.021 وٙتطَ

 8 0.425 0.016 0.022 ذُط پصيطي

 9 0.309 0.012 0.026 اٍِٛي اضتجبٌ

 10 0.294 0.012 0.028 ؾيؿتٓ پبزاـ

 

 ٞسايت ٚ ضٞجطيثبقس. پؽ اظ آٖ  ُّٔٛثي زض پباليكٍبٜ ٔي ثؼس ٞٛيت زاضاي ٚيؼيت قٛز ٕٞچٙبٖ وٝ زيسٜ ٔي

ؾيؿتٓ پبزاـ ٚ  اثؼبززاضاي ٚيؼيت ٘ؿجي ثٟتطي اؾت. ٕٞچٙيٗ ٘تبيح حبوي اظ آٖ اؾت وٝ زض پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ 

 اظ ٚيؼيت ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس.اٍِٛي اضتجبٌ 

 

 ًتيجِ گيزي -6
قسٜ زض ايٗ ٘تبيح حبنُ اظ اخطاي ضٚـ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٘كبٖ زاز وٝ ثطذي اظ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض ٘ظط ٌطفتٝ 

ثبقس.  يؼيت ُّٔٛثي ٕ٘يپػٚٞف ثط اؾبؼ ٔسَ تؼبِي ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض قطوت پباليف ٘فت ثٙسضػجبؼ ، زض ٚ

حبوي اظ آٖ ثٛز وٝ ٚيؼيت اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض قطوت پباليف ٘فت  TOPSISٕٞچٙيٗ ٘تبيح ضٚـ 

 ثيبٍ٘ط ضتجٝ ٚ ٚيؼيت ٞطيه اظ ايٗ اثؼبز ٔي ثبقس. 2قٕبضٜ ثٙسضػجبؼ يىؿبٖ ٕ٘ي ثبقس. ٕ٘ٛزاض 
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 ٔيبٍ٘يٗ أتيبظات ٞطيه اظ اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي -2ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ثرف ٞبي ٞط تحميك اضائٝ ضاٞىبضٞبي ػّٕي ٚ ٚالغ ثيٙب٘ٝ زض خٟت ضفغ ٔكىّي وٝ زض ََٛ تحميك 

زض ايٗ لؿٕت ؾؼي قسٜ اؾت ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح پػٚٞف، وكف آٖ ثٛزٜ اؾت ، ٔي ثبقس. پػٚٞكٍط ثٝ ز٘جبَ 

ضاٞىبضٞبيي ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز اثؼبز فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض پباليكٍبٜ ثٙسضػجبؼ ثٝ نٛضت ذبل ٚ ؾبيط پباليكٍبٜ ٞب ٚ 

 زٞس وٝ ، زٜ ثؼس ٔطثٌٛ ثٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي لبثُ ثٟجٛز ٔي نٙبيغ ثٝ نٛضت ػبْ اضائٝ قٛز. ٘تبيح تحميك ٘كبٖ ٔي

تطتيت ثط اؾبؼ اِٚٛيت ثٙسي اضائٝ قسٜ ثط٘بٔٝ ثٟجٛز ثبقٙس. پؽ پيكٟٙبز ٔي ٌطزز خٟت اضتمبي فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثٝ 

 اضائٝ ٌطزز:

  ٖثبظٍ٘طي زض تسٚيٗ قبذم ٞبي اضظيبثي ػّٕىطز ثٝ ٔٙظٛض تكٛيك ٚ ضفغ ٔٛا٘غ ػّٕىطزي وبضوٙب 

 ٖوؿت اَالػبت وّي زض ظٔيٙٝ ٚيؼيت ظ٘سٌي ٕٞىبضا 

 ٍغيط ضؾٕي ٚ زٚؾتب٘ٝ ثب وبضوٙبٖ زض خٟت پٛيبيي ٚ ايدبز ٘كبٌ ثيكتط زض ٔحيٍ وبض تمٛيت ضٚاث 

  تٛخٝ ثيكتط ٔسيطاٖ زض أط ثطلطاضي اضتجبٌ ثب وبضوٙبٖ ٚ تكىيُ خّؿبت ػٕٛٔي زضٖٚ ٞط حٛظٜ ثٝ ٔٙظٛض

ْ زض ايدبز فًبي ٔٙبؾت خٟت اؾتفبزٜ اظ آضاء ٚ ٘ظطات ٚ اَالع يبثي اظ ٔكىالت ٕٞىبضاٖ ٚ حٕبيت الظ

 ٔٛالغ ٔٛضز ِعْٚ زض ٚاحس.

  ٌٝطزز ثب تمٛيت  اضائٝ فطنت وبفي ثٝ ٔٙظٛض َطح زيسٌبٜ ٞبي ٘ٛ ٚ پيكٟٙبزات خسيس تٛنيٝ ٔيثب تٛخٝ ث 

 ٘ظبْ پيكٟٙبز ٞبي زاذّي زض پباليكٍبٜ ثٝ ايٗ ٟٔٓ زؾت يبفت.

 ْثطاي پصيطـ ٔؿئِٛيت ثيكتط وبضوٙبٖ تٛنيٝ ٔي ٌطزز. ظٔيٙٝ ٞبي ٔٙبؾت ٚ ايدبز فًبي الظ 

  ٜٛٔكبضوت زازٖ ثيكتط وبضوٙبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي قطوت ثٝ ٔٙظٛض فطاٞٓ آٚضزٖ فطنت ٞبي ٔٙبؾت ٚ قي

 ٚ ايدبز ٔحيُي يب خٛي وٝ حبوي اظ اػتٕبز ٚ إَيٙبٖ وبفي ثبقس. ٞبي ٘ٛ

 بْ ثركي ثٝ فؼبِيت ٞب.ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛزٖ فؼبِيت ٞبي ٚاحس ٞبي ٔرتّف ثٝ ٔٙظٛض ا٘ؿد 

 ايدبز ثؿتط تسضيدي خٟت قٙبذت تغييط زض فطًٞٙ ٚ تغييط تسضيدي ٚ تحَٛ زض فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي 

 َّيت
ّدايت 

 رّبزي

ساسش 

با پديدُ 

 تعارض

حوايت 

 هديزيت

ابتكار 

 فزدي

يكپارچ

 گي
 كٌتزل

خغز 

 پذيزي

الگَي 

 ارتباط

سيستن  

 پاداش

Ci 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.45 0.45 0.43 0.31 0.29
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 اٍِٛ ؾبظي ٚ ايدبز ٕ٘بزٞبي ُّٔٛة خٟت حصف ػٛأُ ٔٙفي فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي 

 ٖقٙبذت الظْ اظ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ اَالع ضؾب٘ي ثٝ وبضوٙبٖ خٟت تؼييٗ ا٘تظبضات آ٘ب 
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 هٌابع: -7

 تٟطاٖ:٘كط ٍ٘بٜ زا٘ف " MADMتهٕيٓ ٌيطي وبضثطزي،ضٚيىطز "(، 1381آشض،ع.ٚ ضخت ظازٜ ،ع.) (1

خبٔؼٝ قٙبؾي وبضثطزي،ؾبَ "٘يُ ثٝ تؼبِي)ؾطآٔسي( اظ َطيك تمٛيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي"( 1388اثعضي،ْ.ٚ زِٛي،ْ ) (2

 196171،ثٟبض،نم  1ثيؿتٓ،قٕبضٜ 

 انفٟبٖ: ٘كط لبنس ؾحط "ٔسيطيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثب ضٚيىطز تؼبِي ٌطا "( 1385اثعضي،ْ.ٚ زِٛي،ْ.) (3

 ( تهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔؼيبضٜ.تٟطاٖ،ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ،چبح ؾ1383ْٛانغط پٛض،ْ.) (4

 ضي آؾيبخّس زٞٓ، تٟطاٖ: ا٘تكبضات ويفيت ثٟطٜ ٚ "ضإٞٙبي اخطاي ٔسِٟبي ؾطآٔسي ؾبظٔبٖ"( 1384أيطاٖ،ح.) (5

ثطضؾي ضاثُٝ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ "(1387أيٗ ٔظفطي،ف ٚ پطزاذتچي ْ،ٚ يٕٙي زٚظي ؾطذبثي ْ،ٚ شوبيي ،ْ.) (6

 47فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي زض آٔٛظـ ػبِي،قٕبضٜ  "ؾجىٟبي ضٞجطي زض زا٘كٍبٟٞبي ايطاٖ

 101-102ٔدّٝ ٔسيطيت . قٕبضٜ ٞبي  "زض ؾبظٔبٖ EFQMثطضؾي ٔسَ "(1384تدطي،ْ.) (7

ثطضؾي ٔعايب ٚ زؾتبٚضزٞبي ثٝ وبضٌيطي ٔسَ تؼبِي "( 1388حطي،ل.ٚ اوجطي،ح.ٚ لطلطٜ چي،ْ.ٚ ٘ٛضي إِٛتي،ل.) (8

 فهّٙبٔٝ ػّٕي پػٚٞكي ثهيطت ؾبَ قب٘عزٞٓ ، "زض زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي EFQMؾبظٔب٘ي

فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ٚ ؾجىٟبي ضٞجطي (،ثطضؾي اضتجبٌ ٔيبٖ 1389حؿيٙي،ف.ٚ ضايح ،ح.ٚ اؾتيطي ،ْ. ٚ قطيفي،ْ.) (9

 72/55نم ثٟبض ٚ تبيؿتبٖ ، ،4قٕبضٜ ،2زٚضٜ  ٘كطيٝ ٔسيطيت زِٚتي،"پيطٚ-تحَٛ آفطيٗ ٚ ٔجبزِٝ ضٞجط

.پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي "ثطضؾي تبثيط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي ثط ضيبيت قغّي وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ پّيؽ"(1381خؼفطي،ْ.) (10

 زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ تٟطاٖ، اضقس،

 تٟطاٖ، پبيبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾي اضقس، ،"ثطضؾي ٚ تجيٗ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ"(1380ٖ.)زاضايي، (11

 زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ

 ( فطآيٙس تهٕيٓ ٌيطي زض ؾبظٔبٖ،تٟطاٖ:ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطا1372ٖؾؼبزت،) (12

 ( ٔسيطيت فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي،تٟطاٖ: ٘كط لٛٔؽ1377قطيف ظازٜ،ف.ٚوبظٕي،ْ.) (13

، "ُٔبِؼٝ تُجيمي زض ٔٛضز ٚظاضت خٟبز ؾبظ٘سٌي ٚ وكبٚضظي: فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي"(1381حؿيٙي ٘ػاز،ح. )فب٘ي، ع ٚ  (14

 38-46،نم 130تسثيط،قٕبضٜ 

 80-81،نم:167تسثيط،قٕبضٜ  ،"اضائٝ تدبضة ٔٛفك ؾبظٔبٟ٘ب تؼبِي ؾبظٔب٘ي"(1385فطلب٘ي، ع.) (15

 35-30،نم:13ـ سيطيت زِٚتي.ٔ ،"٘مف فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي زض ٘ظطيٝ پطزاظي ٔسيطيت"(.1370ويب،ْ.) (16

(،ضفتبض ؾبظٔب٘ي،)ؾيس ٟٔسي اِٛا٘ي ٚ غالٔطيب ٔؼٕبضظازٜ(چبح قب٘عزٞٓ ،تٟطاٖ:٘كط 1390ٌطيفيٗ ،ض.ٚ ٔٛضٞس،ي ) (17

 ٔطٚاضيس

زض تحّيُ اثؼبز فطًٞٙ  EFQMثٝ وبضٌيطي ٔسَ"(1388ٔيط فرطاِسيٙي،ح.ٚ فطيس، ز. ٚ نيبزي تٛضاّ٘ٛ،ح.) (18

زضٔب٘ي قٟيس نسٚلي -ٔدّٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٚ ذسٔبت ثٟساقتي "ٟ٘بي يعز(ؾبظٔب٘ي)ُٔبِؼٝ ٔٛضزي:ثيٕبضؾتب

 30-42،ثٟبض،نم2،قٕبضٜ 17يعز،زٚضٜ

 اظ ايسٜ تب ػُٕ،تٟطاٖ:٘كط ضٚ٘بؼ EFQM(ٔسَ ؾطآٔسي1383٘دٕي،ْ.ٚ حؿيٙي،ؼ.) (19

 ٚضاٖ.(. ٔسيطيت ثٟطٜ ٚضي ثب تىيٝ ثط فطًٞٙ ؾبظٔب٘ي، تٟطاٖ، ٘كط ثٝ آ1389٘ٛضٚظي .ح ٚ ٔمسْ.ا ، ) (20
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