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چکيده
زض ايي هقبلِ ؾعي قسُ اؾت هْن تطيي عَاهل كليسي ثطاي ايدبز ؾبظهبى چبثك زض نٌعت تَليسي قطكت نٌبيع هربثطات
نبايطاى ،ثِ تطتيت اّويت هعطفي گطزًس .زض ايي ضاؾتب ،هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّبي هؤثط زض تكکكيل ؾکبظهبى چبثکك زض ايکي
نٌعت قٌبؾبيي گطزيسُ ٍ اٍلَيت تَخِ ثِ ّطكسام اظ آى ّب ثب ضٍـ  AHPفبظي – گطٍّي هكرم قس .ثطاي قٌبؾکبيي
تَاًبؾبظّبي چبثكي ،اظ ثطضؾي ٍ هُبلعِ ازثيبت هَيَع زض ايي ظهيٌِ اؾتفبزُ قس .ؾپؽ ثکِ هٌوکَض ايدکبز ؾکبذتبض ؾلؿکلِ
هطاتجي اظ تكٌيك تحليل عبهلي اؾتفبزُ گطزيس .ثسيي هٌوَض ًوطات ً 80فط اظ هترههبى ٍ نبحجٌوطاى ،تَؾکٍ رطؾكکٌبهِ
اذص گطزيس .ضٍايي هحتَايي ٍ نَضي ايي رطؾكٌبهِ ،ثب اؾتفبزُ اظ ازثيبت هَيَع ٍ ًوطات چٌس تي اظ نبحجٌوطاى تأييس قکس.
ثطاي ربيبيي ايي رطؾكٌبهِ ًيع ،هقساض آلفبي كطًٍجبخ ثسؾت آهسُ ثطاي توبهي اثعبز ثيكتط اظ  0/7ثَزُ ٍ زليکل ثکط ّوؿکبًي
زضًٍي رطؾكٌبهِ ٍ ؾبظگبضي ربؾد ّبي افطاز ثب عٌبنط رطؾكٌبهِ تأكيس زاضز .رؽ اظ اًدبم تحليل عکبهلي اكتكکبفي رکبًعزُ
ظيطهؤلفِ زض چْبض گطٍُ قطاض گطفت ٍ ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي تككيل گطزيس .زض هطحلِ ثعس ،ثب اؾتفبزُ اظ فطآيٌس تحليل ؾلؿکلِ
هطاتجي گطٍّي -فبظي ٍ ثب هكبضكت ذجطگبى نٌعتٍ ،ظى ّطكسام اظ هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّب تعييي قسً .طخ ًبؾبظگبضي ثطاي
توبهي خساٍلِ تكويل قسُ تَؾٍ ذجطگبى هحبؾجِ گطزيس ٍ كوتط اظ  0/1ثسؾت آهس .ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّکب ،هؤلفکِ فٌکبٍضي زض
اٍلَيت اٍل ٍ ظيطهؤلفِ ّبي ؾرت افعاض ٍ تدْيعاتً ،طم افعاض ٍ فٌبٍضي اَالعبت ٍ ؾبظهبى هدبظي ثکِ تطتيکت زض اٍلَيکت
اٍل تب ؾَم قطاض گطفتٌس.
كلمات كليدی :چبثكي ،فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي فبظي ،تحليل عبهلي ،هٌُق فبظي.
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 -1مقدمه
تغييط ،يكي اظ ٍيػگيّبي انلي ؾبظهبًْب زض عهط ضقبثتي حبيط هي ثبقس .اهطٍظُ ،كوتط ؾبظهبًي ضا هيتَاى يبفت كِ زض يك زٍضُ
ؾِ تب قف هبِّ يب حتي يكؿبلِ ،تغييطي ضا زض هحيٍ ذَز قبّس ًجبقس .ثب تَخِ ثِ ثبفتي كِ زض حبل حبيط ثط زًيبي كؿت ٍ كکبض
ؾبظهبًْب حكوفطهبؾت ،ؾبظهبًْب ًبگعيط اظ اًدبم تغييطاتي زض ًگطـ ،زاًف ،ضٍيكطزّب ،ضٍيِّب ٍ ًتبيح هَضز اًتوبض ذَز ّؿتٌس.
ايي تغييطات هحيُي تَأم ثب ؾبيط تحَالت ٍ تَؾعِ ضٍقْبي تَليسي ضٍيْن ضفتِ ،قجكِاي اظ فطنتْب ٍ تْسيسات ضقبثتي ضا ثکطاي
قطكتّب ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت .تعبهل توبهيعَاهل تغييط ،هدوَعِ اي رَيب ،ريچيسُ ٍ هٌعُف ثِ ٍخَز هي آٍضز كکِ هکيتَاًکس ثکِ
عٌَاى هحطک تغييط زض ضٍـ ّبي تَليسي قلوساز قًَس (  .) Bessant & et al., 1992هحکطک ّکبيي چکَى ضقبثکت ،تقؿکين
ثٌسي ثبظاض اًجَُ ،ضٍاثٍ هكبضكتي زض تَليس ،قٌبؾبيي اًتوبضات هكتطي ٍ ًْبيتبً افکعايف فكکبضّبي اختوکبعي اظ خولکِ هحطكْکبي
ؾيؿتن ّبي تَليس زض خْت تغييط ٍ زگطگًَي ّؿتٌس(.) Sharifi & Zhang, 1999
ثٌبثطايي ؾبظهبى ّب ًبگعيط ثِ تدسيس ًوط زض ؾيؿتن ّب ٍ ضٍـ ّبي تَليسي ذَز ّؿتٌس .زض تحقيقي كکِ تحکت ًوکبضت اًدوکي
چبثكي زض زاًكگبُ ثتلْن اًدبم قس ،ؾيؿتن تَليسي زض خْت هقبثلِ ثب تغييطات ٍ اؾتفبزُ اظ فطنت ّکب زض فًکبي خسيکس ضقکبثتي
هعطفي قسُ ٍ ايي هفَْم خسيس « تَليس چبثك » ًبم گصاضي قس.
ٍاغُ چبثكي زض فطٌّگ لغبت ،ثِ هعٌبي حطكت ؾطيع ،چبالک ،فعبل ٍ تَاًبيي حطكت ؾطيع ٍ آؾبى ٍ ،قبزض ثَزى ثکِ تفكکط ؾکطيع
َّقوٌساًِ ثِ كبض گطفتِ قسُ اؾت ( .)Hornby, 2000ضيكة ٍاغُ چبثكي ؾبظهبًي ،تَليس چبثك اؾت كِ ثطاي ٍاكٌف ًؿجت ثِ
تغييطات هحيٍ كؿت ٍ كبض ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ تغييطات (ثِ عٌَاى فطنتْب) هعطفي گطزيسُ اؾت .زض چٌيي هحيُيّ ،ط ؾبظهبى ثبيس
تَاى تَليس ّوعهبى هحهَالت هتفبٍت ٍ ثب ََل عوط كَتبَُ ،طاحي هدسز هحهَالت ،تغييط ضٍـّکبي تَليکس ٍ ،تکَاى ٍاكکٌف
كبضآهس ثِ تغييطات ضا زاقتِ ثبقس .زض نَضت زاقتي چٌيي تَاًوٌسيّبيي ،ثِ آى ثٌگبُ تَليسي « ،ؾبظهبى چبثك » اَکال ذَاّکس
قس (.) Jaffarnejad, 1999
تَليس چبثك هفَْهي اؾت كِ َي ؾبلْبي اذيط عوَهيت يبفتِ ٍ تَؾٍ تَليسكٌٌسگبًي كِ ذککَز ضا ثطاي افعايف عولكکطز آهکبزُ
هي كٌٌس ثِ عٌَاى اؾتطاتػي هَفق رصيطفتِ قسُ اؾت .ؾبظهبًْبي تَليسيِ چبثك هحهَالتي ثب كيفيت ثبال ،ثسٍى اقكبل ،ثب ظهبى
اًتوبض كَتبُّ ،وطاُ ثب ًَآٍضي ٍ قبثليت قكل زّي هدسز تَليس هي كٌٌس .زاٍ چبثكي ضا تَاًبيي ؾبظهبى خْکت ثقکب ٍ ريكکطفت زض
يك هحيٍ كؿت ٍ كبض غيطقبثل ريف ثيٌي ٍ زائوبً زضحبل تغييط تعطيف هي كٌس (.) Dove, 1995
ثِ ظعن قطيفي ٍ غاًگ ( )1999چبثكي ثِ هعٌبي تَاًبيي ّط ؾبظهبى زض احؿبؼ ،ازضاک ٍ ريف ثيٌي تغييکطات هَخکَز زض هحکيٍ
كؿت ٍ كبض اؾت  .چٌيي ؾبظهبًي ثبيس ثتَاًس تغييطات هحيُي ضا تكريم زاز ٍ ثِ آًْب ثِ عٌَاى عَاهل ضقس ٍ قکكَفبيي ثٌگکطز.
آًْب زض خبيي زيگط چبثكي ضا تَاًبيي فبئق آهسى ثط چبلكْبي غيطهٌتوطُ ثطاي هقبثلِ ثب تْسيسات ثي ؾبثقِ ي هحيٍ كؿت ٍ كکبض
ٍ كؿت هعيت ٍ ؾَز اظ تغييطات ،ثِ عٌَاى فطنتْبي ضقس ٍ ريكطفت تعطيف هيكٌٌس.
هبؾكل ( ) 2001چبثكي ضا تَاًبيي ضًٍق ٍ قكَفبيي زض هحيٍ زاضاي تغييط هسٍام ٍ غيطقبثل ريف ثيٌي تعطيف كطزُ اؾکت .اظ ايکي
خْت ،ؾبظهبىّب ًجبيس اظ تغييطات هحيٍ كبضي ذَز ّطاؼ زاقتِ ٍ اظ آًْب اختٌبة كٌٌس ،ثلكِ ثبيس تغييکط ضا فطنکتي ثکطاي كؿکت
هعيت ضقبثتي زض هحيٍ ثبظاض تهَض ًوبيٌس.
ّطهعي (ً )2001يع عقيسُ زاضز ؾبظهبًْبي چبثك ثطاي ٍاكٌف ًؿجت ثِ قطايٍ هتغيط ثبظاض اًعُبف رصيط ثَزُ ٍ ،اظ ؾطعت ثکباليي
ثطذَزاضًس.
ثِ ظغن ثطاٍى ٍ ثؿبًت ( )2003چبثكي هؿتلعم ٍاكٌف ؾطيع ٍاثطثرف ثِ ًيبظّبي ثبظاض اؾت.
اظ زيسگبُ ًيلَض ٍ ّوكبضاى ( ) 1999چبثكي اؾتفبزُ اظ زاًف ثبظاض ٍ ؾبذتبض هدبظي ثکطاي ثْکطُ ثکطزاضي اظ فطنکتْبي ؾکَزآٍض زض
هحيٍ ثبظاض هتغيط اؾت.
چبثكي اظ ًوط فليسًط ٍ ٍكَضكب ( )1997ثِ هعٌبي تَاًبيي ثبظاضيبثي هَفق هحهَالت ثب كيفيت ٍ كن ّعيٌِ ٍ ثب ظهبى اًتوبض اًکسک
زض هقبزيط گًَبگًَي اؾت كِ اضظـ ثيكتطي ضا ًهيت هكتطي ؾبظز.
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ثِ ظعن كيس ( )1994ثِ هٌوَض عوليبتي ؾبذتي ربضازاين چبثكي ،هي تَاى آى ضا تلفيقي اظ هَؾؿبت ثيكکوبض زاًؿکت كکِ ّکط يکك
هْبضت يب قبيؿتگي كليسي ذبني ضا ثطاي فعبليتّبي هكتطک زاضًس ٍ ،هيتَاًٌس ؾبظهبى ضا ثِ كوك يكسيگط ثطاي ٍاكٌف ؾطيع
ثِ ًيبظهٌسي ّبي هتغيط هكتطيبى ،آهبزُ ؾبظًس .كبهالً هكَْز اؾت كِ هٌوَض انلي كيس زض ايٌدبّ ،وبى ؾبظهبى هدبظي اؾت .كيس
يكي اظ خبهع تطيي تعبضيف چبثكي ؾبظهبًي ضا ايي گًَِ شكط هيكٌس :
ؾبظهبى چبثك يك كؿت ٍكبض ثب ؾطعت ،ؾبظگبض ٍ آگبّبًِ اؾت كِ قبثليکت ؾکبظگبضي ؾکطيع زض ٍاكکٌف ثکِ تحکَالت ٍ ٍقکبيع
غيطهٌتوطُ ٍ ريف ثيٌي ًكسُ ،فطنتْبي ثبظاض ٍ ًيبظهٌسيّبي هكتطي ضا زاضز .زض چٌيي كؿت ٍ كکبضي ،فطآيٌکسّب ٍ ؾکبذتبضّبيي
يبفت هيقًَس كِ ؾطعت ،اًُجب ٍ اؾتحكبم ضا تؿْيل كطزُ ٍ زاضاي ؾبظهبًسّي ّوبٌّگ ٍ هٌووياؾت كکِ تَاًکبيي ًيکل ثکِ
عولكطز ضقبثتي زض هحيٍ كؿت ٍ كبضي كبهالً رَيب ٍ غيطقبثل ريف ثيٌي ضا زاضًس ٍ ،الجتِ ايي هحيٍ ثب كبضكطزّبي كًٌَي ؾکبظهبى
ثي تٌبؾت ًيؿت.
ثب ٍخَز تعبضيف ظيبز اظ ٍاغُ ي چبثكيّ ،يچ يك اظ آًْب هربلف ٍ ًبقى يكسيگط ًيؿتٌس .ايي تعبضيف عوَهکبً ،ايکسُ ي «ؾکطعت ٍ
تغييط زض هحيٍ كؿت ٍ كبض» ضا ًكبى هيزٌّس.
ثِ ََضي كلي هي تَاى گفت زض توبهي تعبضيف اضائِ قسُ ثطاي چبثكي تَخِ ثِ هَاضز ظيط العاهي اؾت:
 تأكيس ثط اًُجب رصيطي ؾبظهبًي آگبّي هساٍم اظ فطنت ّب ٍ تْسيسات هحيُي قبثليت ّبي زضًٍي اؾتفبزُ اظ فطنت ّب ٍ ثِ حساقل ضؾبًسى اثطات هٌفي تْسيسات ثبلقَُ (.) Hamidi & et al, 2009هسل ّبي هفَْهي چبثكي
هسل ّبي هتعسزي ثطاي تَؾعِ ي چبثكي زض ازثيبت اضائِ قسُ كِ زض ازاهِ ثِ هْوتطيي آى ّب اقبضُ هي قَز.
قطيفي ٍ غاًگ ثط هجٌبي هطٍض ازثيبتً ،وطؾٌدي آظهبيكي ٍ چٌسيي ههکبحجِ ثکب هکسيطاى نکٌعتي ،يکك ؾکبذتبض اٍليکِ ٍ هکسل
هفَْهياظ چبثكي تْيِ ٍ تٌوين كطزًس .هسل آى ّب هكتول ثط ؾِ قؿوت هي ثبقس
قؿوت اٍل ،هحطكْبي چبثكي كِ تغييطات هَخَز زض هحيٍ كؿت ٍكبض ّؿتٌس
زٍهيي قؿوت قبثليتّبي چبثكي يعٌي تَاًبييّبي اؾبؾي الظم ثطاي ٍاكٌف ثِ تغييطات ضا هي ثبقس (قبثليتْبيي چَى قبيؿتگي،
اًعُبف رصيطي ،ؾطعت ٍ ربؾد گَيي) ٍ زض ربيبى هسل ،تَاًوٌسؾبظّبي چبثكي قطاض زاضًس كکِ ثکِ عٌکَاى اثعاضّکبي زؾکتيبثي ثکِ
قبثليتّبي چبثكي عول هيكٌٌس.

هدلِ هسيطيت نٌعتي زاًككسُ علَم اًؿبًي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ؾٌٌسج – ؾبل ًْن  /قوبضُ  / 29ربييع 1393

04

فزاّن کٌٌذُ
ّای چابکی

تَاًوٌذی
ّای چابکی

هحزک ّای
چابکی

ابشارّا ،ضیَُ
ّای عولی
رٍش ّا

پاسخگَیی

ًیاس بزای چابک
ضذى

اًعطاف پذیزی

ساسهاى
تکٌَلَصی
افزاد
ًَآٍری

تالش استزاتضیک
بزای چابک ضذى

ضایستگی
سزعت

استزاتضی چابکی

قكل قوبضُ ( :)1هسل هفَْهيزؾتيبثي ثِ چبثكي()Sharifi & Zhange, 2001

ثط َجق ًوط ايكبى هيتَاى ايي تَاًوٌسؾبظّب ضا زض چْبض عطنِ هْن اظ هحيٍ تَليسي ٍ ذسهبتي يعٌي ؾبظهبى ،كبضكٌبى ،فٌکبٍضي
ٍ ًَآٍضي يبفت.
َجق ًوَزاض ثبال اظ آًدب كِ ؾبظهبًْب ثب تغييطات ٍ فكبضّبي هتفبٍتي هَاخِ هيقًَس ،ؾُح چبثكي هَضز ًيبظ آًْب ًيع هوكکي اؾکت
هتفبٍت ثبقس  .ؾُح چبثكي هَضز ًيبظ ،تبثعي اظ عَاهل هتٌَعي چَى آقفتگي هحيٍ ثبظاض ،هحيٍ ضقکبثتي ،ذهَنکيبت ،قکطكتٍ ،
هحطكْبي ذبضخي ًويط اًتوبضات هكتطيبى ،فٌبٍضي ٍ عَاهل اختوبعي اؾت .ظهبًي كِ ؾُح چبثك هَضز ًيکبظ ؾکبظهبى هكکرم
گطزز ،اضظيبثي ٍ آًبليع ؾُح چبثكي فعلي ؾبظهبى نَضت هيرصيطز .تفبٍت هيبى ؾُح فعلي ٍ ؾُح هَضز ًيبظ ضا هکيتکَاى هجٌکبيي
ثطاي تهويوبت آتي تلقي ًوَز  .زض ازاهِ ،ثطاي ثْجَز ٍيعيت چبثكي ؾبظهبى ،ثبيکس اًکساظُ گيکطي قبثليکتّکبي هَخکَز ٍ يکبفتي
قبثليتّبي هفقَزُ ضا زض زؾتَض كبض قطاض زاز .الظهِ ي ايي كبض قٌبؾبيي ٍ َجقِ ثٌسي تغييطات ٍ فكبضّبي هحيُي ؾبظهبىً ٍ ،يکع
تدعيِ ٍ تحليل اثطات آى تغييطات ثط ؾبظهبى اؾت  .گبم ًْبيي زض ايي هسل هفْکَهي ،يکبفتي عَاهکل تؿکْيل كٌٌکسُ ي چکبثكي،
اخطاي آًْب ٍ تعييي ؾُح چبثكي ثِ زؾت آهسُ اظ َطيق فطايٌس اضظيبثي عولكطز ٍ اًدبم اقساهبت انالحي اؾت.
اظ ًوط ٍاظكئَظ ٍ آٍلال هحيٍ ريچيسُ ٍ غيط قبثل ريف ثيٌي ثب ؾُح اَويٌبى كن ثِ عٌَاى يك هحطک عوکل كکطزُ ٍ ؾکبظهبى ضا
ٍازاض هي كٌس چبثك قَز .ثسيي تطتيت ؾبظهبى ثطاي چبثك قسى اظ هؤلفِ ّبي ًيطٍي اًؿبًي ،يكپبضچگي ظًديطُ تأهيي ،هٌْسؾي
ّوعه بى ،فٌبٍضي ّبي ريكطفتِ ٍ هسيطيت زاًف ثْطُ هي گيطز .اؾتفبزُ اظ ايي عٌبنط ثِ نَضت يكپبضچِ ٍ ّوبٌّگ ثبعث ايدکبز
تَاًبيي ّبي چبثكي زض ؾبظهبى هي قَز .تَاًبيي ّب چبثكي حبنل اظ ثِ كبضگيطي هؤثط ايي عٌبنط قکبهل ّعيٌکِ كوتکط ،كيفيکت
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ثبالتط ،اًعُبف رصيطي زض تَليس ،ؾطعت تح َيل هي ثبقس .ؾطاًدبم ايي تَاًبيي ثبعث ايدبز عولكطز ؾبظهبًي ثبالتط ٍ هعيت ضقکبثتي
ربيساض زض هحيٍ ّبي ريچيسُ هي قَز .ايي هسل زض قكل ً 2كبى زازُ قسُ اؾت.

ساسهاى چابک

هحیط پیچیذُ ٍ
هتالطن

تَاًایی ّای چابکی
ًیزٍی اًساًی
فٌاٍری ّای
پیطزفتِ
عولکزد ساسهاًی ٍ
هشیت رقابتی

یکپارچگی
سًجیزُ تأهیي

هذیزیت داًص

هٌْذسی
ّوشهاى

قكل قوبضُ ( :)2هسل چبثكي ا ًوط ٍاظكئَظ ٍ آٍلال ()2006

يَؾف ٍ ّوكبضاى زض يك هسل اخطايي ،ضٍـ زؾتيبثي ثِ چبثكي ؾبظهبًي ضا هبًٌس ًوَزاض  2شكط هيكٌٌس .ثطَجق ايکي هکسلّ ،کط
ؾبظهبًي ثطاي زؾتيبثي ثِ چبثكي ًيبظهٌس قٌبؾبيي ٍ رطٍضـ قبيؿتگيّبي هحکَضي ذکَز اؾکت .ايکي قبيؿکتگيّکب هكکرم
هيكٌٌس كِ ؾبظهبى اظ چِ تَاًبييّبيي زض كبلجس ذَز ثْطُ هيثطز .ؾپؽ گلَگبُّب ٍ هَاًع هَخَز ثط ؾط ضاُ ربؾرگَيي ثِ تغييطات
ٍ ثِ عجبضتي آى عَاهلي كِ ؾبظهبى ضا اظ ضؾيسى ثِ عولكطز زلرَاُ ثبظ هکيزاضز ،قٌبؾکبيي ٍ ثطهجٌکبي ٍيػگيْکبي چکبثكي ،ؾکبظٍ
كبضّبيي ثطاي هقبثلِ ثب آًْب َطاحي هيقَز  .ايي ؾبظٍ كبضّب ثبيس زض عيي ثطَطف كطزى هَاًع ٍ گلَگبّْبي ؾبظهبى ،عولكکطز آى
ضا ثْجَز ثركيسُ ٍ خبيگبُ ضقبثتي ؾبظهبى ضا اضتقبء زٌّس.

چابکی

هباًی رقابتی

گلَگاُ ّا ٍ هَاًع

ٍیضگی ّای چابکی

ضایستگی ّا
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قكل قوبضُ ( :)3ضٍـ ًيل ثِ چبثكي ؾبظهبًي ( )Yusuf & et al, 1999

ّوچٌيي يَؾف ٍ ّوكبضاى ( )1999ثط هجٌبي هُبلعبت ذَز اظ ازثيبت ًوطي ٍ ًيکع تحقيقکبت هيکساًي ،ضٍيْکن  32تَاًوٌسؾکبظ ضا
هعطفي كطزُ ٍ آًْب ضا زض چْبضچَة هحَض قبيؿتگي ّبي كليسي ،ؾبظهبى هدبظي ،قبثليت تدسيس ؾبذتبض ٍ ،ؾبظهبى زاًکف هحکَض
قطاض هيزٌّس .فطو ثط ايي اؾت كِ ايي تَاًوٌسؾبظّب اثعبز هْوياظ چبثكي ثَزُ ٍ ضفتبض كلي يك ؾبظهبى ضا ًكبى هيزٌّس.
الجتِ ،هحتول اؾت كِ ّيچ هدوَعِ ي هدعايي اظ تَاًوٌسؾبظّب ٍخَز ًساضًس كِ توبهياثعبز چبثكي ضا هٌعكؽ ًوبيٌس .ثب ايي حبل،
هْن تطيي ًكتِ ،قٌبذت ضٍاثٍ هيبى تَاًوٌسؾبظّب ثطاي ثؿتطي ؾبظي ٍ ازغبم ٍ ًْبيتبً تجسيل آًْب ثِ قبثليتّبي ضقبثتي ضاّجکطزي
اؾت.
 -4مواد و روشها
زض ايي تحقيق رؽ اظ ثطضؾي هسل ّب ٍ هُبلعبت هَخَز ،ربًعزُ تَاًبؾبظّب چبثكي اؾکترطاج گطزيکس كکِ زض خکسٍل  1آٍضزُ قکسُ
اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)1تَاًبؾبظّبي چبثكي ؾبظهبًي زض نٌعت هَضز هُبلعِ
هؤلفِ ّب
ؾرت افعاض -اثعاضّب ٍ تدْيعات
ًطم افعاض – فٌبٍضي اَالعبت
زاًف ٍ تَاًوٌسي
فطٌّگ
ضّجطي

ؾيؿتن ثطًبهِ ضيعي ٍ كٌتطل تَليس
ؾيؿتن اَالعبتي هسيطيت
ؾيؿتن اضتجبٌ ثب هكتطي
ؾبذتبض
آهَظـ

ؾبظهبى هدبظي
ركتيجبًي هسيطيت اضقس
ؾيؿتن ّبي َطاحي
ظًديطُ تأهيي
ّوكبضي ٍ هكبضكت

ؾپؽ ثِ هٌوَض اًدبم تحليل عبهلي ٍ زؾتِ ثٌسي ايي ربًعزُ تَاًبؾبظ ،رطؾكٌبهِ اٍليِ تْيِ ٍ ثطاي ً 80فط اظ نبحجٌوطاى (افکطاز
زاضاي هسضک كبضقٌبؾي اضقس ثِ ثبال زض ضقتِ ّبي هٌْسؾي نٌبيع ٍ هسيطيت نٌعتي) اضؾبل قس .ثِ هٌوَض ربؾد گَيي اظ َيکف
ليكطت  5تبيي اظ ثؿيبض كن تب ثؿيبض ظيبز زض ًوط گطفتِ قس كِ ثب تَخِ ثِ آى ربؾد زٌّسگبى تأثيط ّط يك اظ تَاًبؾبظّب ضا زض ايدبز
ؾبظهبى چبثك تعييي ًوبيٌس.
ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  SPSSهقساض آلفبي كطًٍجبخ هحبؾجِ گطزيسُ كِ زض زض توکبهي حکبالت ثيكکتط اظ  0/7ثکَز ٍ رطؾكکٌبهِ اظ
ربيبيي هُلَثي ثطذَضزاض قس.
1
فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي يكي اظ هعطٍفتطيي فٌَى تهوين گيطي چٌس هعيبضُ اؾت كِ اٍليي ثبض تَؾٍ تَهبؼ ال .ؾکبعتي زض
زِّ  1970اثساع گطزيس .ثِ ََض ذالنِ ضٍيِ ي  AHPقبهل هطاحل ظيط اؾت.
 تعطيف هؿئلِ ،اّساف ٍ ريبهسّب
 تعييي عٌبنط تهوين (هعيبضّب ،ظيط هعيبضّب ٍ گعيٌِ ّب) ٍ تجسيل آى ّب ثِ يك ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي
 اًدبم زازى هقبيؿِ ي ظٍخي تَؾٍ تهوين گيطًسگبى ثيي عٌبنط تهوين
 ترويي ظزى ٍظى ّبي ًؿجي عٌبنط تهوين ثب اؾتفبزُ اظ هبتطيؽ هقبيؿبت ظٍخي
 تعييي هعيبضّبي ؾبظگبضي خْت اَويٌبى اظ قًبٍت ّبي تهوين گيطًسگبى
 تعييي ٍظى ًْبيي گعيٌِ ّب ( . )Asyan, 2009
علي ضغن هعايبيي كِ ثطاي فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ثيبى هي قَز ،ايي ضٍـ ثِ زليل عسم تَاًبيي زض تَخِ ثِ عسم قُعيکت ٍ
هجْن ثَزى اَالعبت حبنل اظ ثطذي تهوينگيطًسگبى ًقس قسُ اؾت ( .)Deng, 1999ثکسيي هٌوکَض ثکطاي اؾکتفبزُ اظ ًوکطات
Thomas L. Saaty

1
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هجْن ٍ احتوبلي تهکوين گيطًکسگبى ،اؾکتفبزُ اظ فطآيٌکس تحليکل ؾلؿکلِ هطاتجکي ثکِ ّوکطاُ هٌُکق فکبظي تَنکيِ قکسُ اؾکت
(. ) Shishebori & Hejazi, 2010
زض ًوطيِ فبظي ثطاي ثيبى ٍيعيت رسيسُ ّب ٍ ًوطات اظ اعساز فبظي اؾتفبزُ هي قَز .اعساز فبظي هدوَعِ ّبي فبظي ّؿتٌس كکِ
ٍقتي ًوبيف يوٌي عسم قُعيتّ ،وطاُ زازُ ّبي عسزي هَضز ًيبظ ثبقس ،اظ آًْب اؾتفبزُ هي گکطزز .اعکساز هثلثکي ٍ شٍظًقکِاي اظ
خولِ اعساز فبظي هيثبقٌس كِ زض هسل ّبي هرتلف تهوينگيطي كبضثطزّبي ظيبزي زاضًس.
زض ايي تحقيق اعساز فبظي هثلثي ،ثط اؾبؼ خسٍل  2هَضز اؾتفبزُ گطفت.
خسٍل قوبضُ ( :)2تجسيل هتغيطّبي ظثبًي ثِ اعساز فبظي هثلثي
عسز فبظي هثلثي
()1ٍ1ٍ1
1
() /2ٍ1ٍ3/2
()1ٍ3/2ٍ2
()3/2ٍ2ٍ5/2
()2ٍ5/2ٍ3
()5/2ٍ3ٍ7/2

تطخيحبت
اّويت يكؿبى
اّويت تقطيجبً يكؿبى
كوي هْن تط
هْن تط
ثؿيبض هْن تط
كبهالً هْن

ضٍـ ثِ كبض گطفتِ قسُ ثطاي اًدبم هحبؾجبت فبظي ًيع ضٍـ چبًگ هي ثبقس .زض ايي ضٍـ ثطاي ّط يك اظ ؾُطّبي هبتطيؽ
هقبيؿبت ظٍخي ،اضظـ  Skكِ ذَز يك عسز فبظي هثلثي اؾت ،ثِ نَضت ظيط هحبؾجِ هي گطزز:
1

]

∑ ∑[
1

∑
1

1

كِ زض آى  kثيبًگط قوبضُ ؾُط ٍ  j ٍ iثِ تطتيت ًكبى زٌّسُ گعيٌِ ّب ٍ قبذم ّب هي ثبقٌس.
زض ايي ضٍـ رؽ اظ هحبؾجِ ّ Skب ثبيس ،زضخِ ثعضگي آًْب ضا ًؿجت ثِ ّن ثسؾت آٍضز .ثِ ََض كلي اگط  S2 ٍ S1زٍ عسز فبظي
هثلثي ثبقٌس ،زضخِ ثعضگي S1ثط  S2ثِ نَضت ظيط تعطيف هي قَز:

اگر

2

1

1
2

زض غيط ايي نَضت

)1

1

(

2

)

)2

(

1

1

2

)

1

2

(

(

هيعاى ثعضگي يك عسز فبظي هثلثي اظ  kعسز فبظي هثلثي زيگط ًيع اظ ضاثُِ ظيط ثسؾت هي آيس:

})

1

(

)

1

2

)

( {

ّوچٌيي ثطاي هحبؾجِ ٍظى قبذم ّب زض هبتطيؽ هقبيؿبت ظٍخي ،ثِ نَضت ظيط عول هي كٌين:

)+

12

2

( *

1

(

) (

ثٌبثطايي ثطزاض ٍظى قبذم ّب ثِ نَضت ظيط ذَاّس قس:

])

(

)( 2

)( 1

[

كِ ّوبى ثطزاض يطايت غيط ثٌْدبض فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي فبظي اؾت .ؾپؽ ثط اؾبؼ ضاثُِ ظيط ،هقساض اٍظاى ثٌْدکبض قکسُ
قبذم ّب ثسؾت هي آيس (.) Azar & Faraji, 2002

∑
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 -4نتایج و بحث
ثطاي تككيل ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ضٍـ تحليل عبهلي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  SPSS17زض زٍ هطحلِ اؾتفبزُ گطزيس .كکِ ًتکبيح
آى زض خساٍل ظيط آٍضزُ قسُ اؾت .اثتسا قبذم  ٍ KMOؾُح هعٌيزاضي ثبضتلت ثطاي ؾُح يك (ظيطهؤلفِ ّب) هحبؾجِ گطزيس
كِ زض خسٍل  3آٍضزُ قسُ اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)3قبذم  ٍ KMOؾُح هعٌي زاضي ثبضتلت ظيطهؤلفِ ّب
0/684
0/000

هقساض قبذم KMO2
هقساض آظهَى كطٍيت ثبضتلت

ّوبى ََض كِ اظ خسٍل ثبال هكرم اؾت هقساض  KMOثيكتط اظ  0/5هي ثبقس ٍ ًكبى زٌّسُ ي ايي اؾکت كکِ زازُ ّکب ثکطاي
تحليل عبهلي هتَؾٍ هي ثبقسّ .وچٌيي ثطاي ايٌكِ يك هسل عبهلي ،هفيس ٍ زاضاي هعٌب ثبقس الظم اؾت هتغيطّب ّوجؿتِ ثبقٌس.
آظهَى ثبضتلت ايي فطييِ ضا كِ هبتطيؽ ّوجؿتگي هكبّسُ قسُ هتعلق ثِ خبهعِ اي ثب هتغيطّبي زاضاي ّوجؿتگي هٌبؾت اؾکت
ضا هي آظهبيس.
َجق خسٍل  3هقساض ؾُح هعٌي زاضي ثطاي آظهَى ثبضتلت ثطاثط ثب  ٍ 0/000اظ  0/05كوتط اؾت .ثٌکبثطايي ثکب اَويٌکبى  95زضنکس
نحت هسل رصيطفتِ هي قَز.
خسٍل ً 4كبى زٌّسُ ي زضنس تجييي عَاهل تككيل زٌّسُ ي چبثكي زض ؾُح ظيطهؤلفِ ّب هي ثبقس.
خسٍل قوبضُ (ٍ :)4اضيبًؽ كل تجييي قسُ ظيطهؤلفِ ّب
ٍاضيبًؽ تجييي قسُ
هقساض ٍاضيبًؽ
زضنس ٍاضيبًؽ
زضنس تدوعي
6/251
41/675
41/675
4/196
27/976
69/651
1/843
12/286
81/936
1/750
11/670
93/606
0/294
1/962
0/205
1/370
0/134
0/894
0/098
0/653
0/085
0/564
0/047
0/313
0/043
0/258
0/025
0/164
0/014
0/096
0/009
0/063
0/005
0/030

عَاهل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ّوبًَُض كِ هكبّسُ هي قَز چْبض عبهل ،حسٍز  93زضنس ٍاضيبًؽ ضا تككيل هي زٌّس.
ًوَزاض ؾٌگطيعُ هؤيس ايي اؾت كِ چْبض عبهلي انلي زض ؾبظهبى ّبي چبثك ؾْن ثِ ؾعايي زاضًس .يعٌي ؾؤاالت زض چْبض عبهکل
يب هؤلفِ ي انلي قطاض هي گيطًس .ايي چْبض هؤلفِ عجبضتٌس اظ فٌبٍضي ،كبضكٌبى ،ؾبظهبى ٍ ؾيؿکتن ّکب ٍ اؾکتطاتػي كکِ ثيكکتطيي
زضنس ٍاضيبًؽ ضا ثِ ذَز اذتهبل هي زٌّسّ .وبى ََض كِ زض ًوَزاض ً 1كبى زازُ قسُ اؾت اظ عبهل چْبضم ثکِ ثعکس ًوکَزاض اظ
عسز يك كوتط هي گطزز ٍ ثيبًگط ايي اؾت كِ اثعبز ؾترطاج قسُ اظ چْبض عبهل ثيكتط ًيؿت.
Kaiser-Meyer-Olkin

2
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قٌبؾبيي ٍ ضتجِ ثٌسي تَاًبؾبظّبي چبثكي زض نٌعت قُعِ ؾبظي تَؾٍ ضٍـ  AHPفبظي-گطٍّي

قكل قوبضُ (ً :)1وَزاض ؾٌگطيعُ ظيطهؤلفِ ّب

رؽ اظ خوع آٍضي رطؾكٌبهِ ّب ٍ اًدبم ضٍـ تحليل عبهلي اكتكبفي ،ربًعزُ هؤلفِ زض چْبض گطٍُ قطاض گطفتٌس كِ ايي چْبض گطٍُ
فٌبٍضي ،كبضكٌبى ،ؾبظهبى ٍ ؾيؿتن ّب ٍ اؾتطاتػي ًبم گصاضي قسًس.
خسٍل قوبضُ ( :)5هبتطيؽ چطذف يبفتِ ظيط هؤلفِ ّب
مؤلفه ها
فناوری

استراتژی

زیر مؤلفه ها
كاركنان

سازمان
0/821
0/803
0/796
0/745
0/731

0/820
0/786
0/754
0/749
0/731
0/937
0/895
0/878
0/872
0/863

ؾيؿتن َطاحي
ؾيؿتن تَليس ٍ عوليبت
ؾيؿتن اَالعبتي
ؾيؿتن اضتجبٌ ثب هكتطي
ؾبذتبض
زاًف ٍ تَاًوٌسي
فطٌّگ
ضّجطي
آهَظـ
ركتيجبًي هسيطيت اضقس
ؾبظهبى هدبظي
ظًديطُ تأهيي
ّوكبضي
ؾرت افعاض
ًطم افعاض

زض ايي ضٍـ ،اگط ّط ظيط هؤلفِ زض هؤلفِ ّبي هكرم قسُ اهتيبظ ثيكتط اظ  0/5ثِ زؾت آٍضز زض ظيکط هدوَعکِ آى هؤلفکِ قکطاض
ذَاّس گطفت.
َجق خسٍل  ، 5ظيط هؤلفِ ّبي ؾيؿتن َطاحي،كٌتطل تَليس ،ؾيؿتن اَالعبتي يكپبضچِ ،ؾيؿتن اضتجبٌ ثب هكتطي ٍ ؾبذتبض زض
ؾتَى هؤلفِ ؾبظهبى قطاض گطفتِ اًسّ .وچٌيي ،زاًف ٍ تَاًوٌسي ،فطٌّگ  ،ضّجطي  ،آهَظـ ٍ ركتيجبًي هسيطيت زض ؾتَى هؤلفِ
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كبضكٌبى قطاض زاضًس ٍ ؾبظهبى هدبظي ،ظًديطُ تأهيي ٍ ّوكبضي زض ؾتَى هؤلفِ اؾتطاتػي قطاض گطفتِ اؾت .زض ًْبيت ،ؾرت افعاض
ٍ ًطم افعاض ًيع زض ؾتَى هؤلفِ فٌبٍضي قطاض گطفتِ اؾت.
رؽ اظ حبنل قسى ًوطات عبهلي چْبض عبهل قٌبذتِ قسُ زض هطحلِ اٍل ،تحليل عبهلي زض ؾُح زٍ اًدبم قس.
خساٍل هطثٌَ ثِ ؾُح زٍ زض ازاهِ آٍضزُ قسُ اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)6قبذم  ٍ KMOؾُح هعٌي زاضي ثبضتلت هؤلفِ ّب
هقساض قبذم KMO
هقساض آظهَى كطٍيت ثبضتلت

0/591
0/000

قكل قوبضُ (ً :)2وَزاض ؾٌگطيعُ ظيطهؤلفِ ّب
خسٍل قوبضُ (ٍ :)7اضيبًؽ كل تجييي قسُ ظيطهؤلفِ ّب
ٍاضيبًؽ تجييي قسُ
هقساض ٍاضيبًؽ
زضنس ٍاضيبًؽ
زضنس تدوعي
2/884
72/090
72/090
0/673
16/824
0/237
5/935
0/206
5/152

عَاهل
1
2
3
4

خسٍل قوبضُ ( :)8هبتطيؽ چطذف يبفتِ هؤلفِ ّب
مؤلفه ها
چبثكي
0/811
0/798
0/763
0/657

فٌبٍضي
كبضكٌبى
ؾبظهبى ٍ ؾيؿتن ّب
اؾتطاتػي
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قٌبؾبيي ٍ ضتجِ ثٌسي تَاًبؾبظّبي چبثكي زض نٌعت قُعِ ؾبظي تَؾٍ ضٍـ  AHPفبظي-گطٍّي

خسٍل ً 8كبى زٌّسُ ي زضنس تجييي عَاهل تككيل زٌّسُ ي چبثكي هي ثبقس.
ثب تَخِ ثِ هُبلت ثيبى قسُ ٍ ًتبيح حبنل اظ تحليل عبهلي ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ثِ نَضت قكل  4آٍضزُ قسُ اؾت.

سخت افشار
فٌاٍری

ًزم افشار
داًص ٍ تَاًوٌذی
فزٌّگ
کارکٌاى

رّبزی
آهَسش
پطتیباًی هذیزیت

چابکی

سیستن طزاحی
کٌتزل تَلیذ
ساسهاى

سیستن اطالعاتی
یکپارچِ
ارتباط با هطتزی
ساختار
ساسهاى هجاسی

استزاتضی

سًجیزُ تأهیي
ّوکاری

قكل قوبضُ ( :)4ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي اظ هؤلفِ ّب ٍ ظيط هؤلفِ ّب

ثطاي ثسؾت آٍضزى اّويت ٍ يب ثِ عجبضت زيگط ٍظى ّطكسام اظ هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّب ،اظ فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجکي گطٍّکي-
فبظي اؾتفبزُ قس .ثسيي هٌوَض ،خساٍل هقبيؿبت ظٍخي هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّب ثط اؾبؼ هسل ؾلؿلِ هطاتجکي ثکِ زؾکت آهکسُ اظ
تدعيِ ٍ تحليل عبهلي َطاحي گطزيس ٍ زض قبلت رطؾكٌبهِ قوبضُ زٍ ،ثِ ّدسُ ًفط اظ ذجطگبى نٌعت يب ّوبى تين تهوين ،تحَيل
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زازُ قس .ؾپؽ ثطاي اخطاي گطٍّي  AHPفبظي اظ هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات افطاز اؾتفبزُ قس .هيکبًگيي ٌّسؾکي اعکساز فکبظي ٍ
خساٍل ًْبيي ٍظى عٌبنط ،كِ حبنل اظ ًوطات ايي نبحت ًوطاى هي ثبقس ،زض ازاهِ آهسُ اؾت.
زض خسٍل  9هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات ذجطگبى زض هقبيؿبت ظٍخي هؤلفِ ّب ،ثِ نَضت فبظي آهسُ اؾتّ .وبى گًَِ كِ ثيکبى قکس،
ايي اعساز حبنل هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات تين تهوين ّدسُ ًفطُ هي ثبقٌس .ايي تين تهوين ًوطات ذَز ضا ضاخع ثکِ ّکط هقبيؿکِ
ظٍخي ،زض َيف قف تبئي اظ اّويت يكؿبى تب كبهالً هْن ثيبى ًوَزُ اًس.
فٌبٍضي

خسٍل قوبضُ ( :)9هبتطيؽ فبظي-گطٍّي هقبيؿبت ظٍخي هؤلفِ ّب
ؾبظهبى ٍ ؾيؿتن ّب
كبضكٌبى

اؾتطاتػي

فٌبٍضي

()1ٍ1ٍ1

( )1/828 ٍ1/327 ٍ0/908

( )1/622 ٍ1/247ٍ0/880

( )1/496 ٍ 1/122 ٍ 0/803

كبضكٌبى

( )1/101 ٍ0/754 ٍ 0/547

()1ٍ1ٍ1

( )1/500 ٍ1/153 ٍ0/828

( )1/411 ٍ 1/102 ٍ0/828

ؾبظهبى ٍ
ؾيؿتن ّب
اؾتطاتػي

() 1/136 ٍ 0/802 ٍ 0/616

( )1/208 ٍ 0/867 ٍ 0/667

()1ٍ1ٍ1

( )1/456 ٍ 1/058 ٍ 0/722

( )1/246 ٍ 0/891 ٍ 0/669

( )0/709 ٍ 0/907 ٍ1/208

( )0/687 ٍ0/954 ٍ1/385

()1ٍ1ٍ1

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ اظ اعساز فبظي هثلثي اؾتفبزُ قسُ اؾتّ ،طكسام اظ اعساز َيف قف تبيي اظ اّويت يكؿبى تب كبهالً هْن ثيکبًگط
ؾِ عسز هي ثبقٌس كِ ايي اعساز ثب تَخِ ثِ خسٍل  2اؾترطاج هي قًَس.
زض خسٍل 10هيبًگيي ٌّسؾي -فبظي ًوطات زض ظيطهؤلفِ ّبي كبضكٌبى آهسُ اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)10هبتطيؽ فبظي-گطٍّي هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي كبضكٌبى
آهَظـ
ضّجطي
فطٌّگ
كبضكٌبى زاًكي ٍ تَاًوٌس

ركتيجبًي هسيطيت اضقس

كبضكٌبى زاًكي ٍ
تَاًوٌس

()1ٍ1ٍ1

( )2/383 ٍ1/938 ٍ1/477

( )2/643 ٍ2/067 ٍ1/522

( )1/288 ٍ0/926 ٍ0/659

( )1/041 ٍ0/766 ٍ0/583

فطٌّگ

( )0/677 ٍ0/516 ٍ0/420

()1ٍ1ٍ1

( )1/289 ٍ1/203 ٍ0/860

( )0/849 ٍ0/613 ٍ0/469

( )0/569 ٍ0/440 ٍ0/352

ضّجطي

() 0/657 ٍ0/484 ٍ0/378

( )1/163 ٍ 0/978 ٍ0/776

()1ٍ1ٍ1

( )0/747 ٍ0/551 ٍ0/416

( )0/731 ٍ0/531 ٍ0/416

آهَظـ

( )1/517 ٍ1/080 ٍ0/814

( )2/132 ٍ1/632 ٍ1/178

( )2/405 ٍ1/813 ٍ1/338

()1ٍ1ٍ1

( )1/414 ٍ0/941 ٍ0/718

ركتيجبًي هسيطيت
اضقس

( )1/714 ٍ1/305 ٍ0/961

( )2/844 ٍ2/275 ٍ1/758

( )2/401 ٍ1/883 ٍ1/368

( )1/392 ٍ1/063 ٍ0/707

()1ٍ1ٍ1

زض خسٍل  11هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات ذجطگبى زض هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي ؾبظهبى ٍ ؾيؿتوْب ،ثِ نَضت فبظي آهسُ اؾت.
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قٌبؾبيي ٍ ضتجِ ثٌسي تَاًبؾبظّبي چبثكي زض نٌعت قُعِ ؾبظي تَؾٍ ضٍـ  AHPفبظي-گطٍّي

خسٍل قوبضُ ( :)11هبتطيؽ فبظي-گطٍّي هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي ؾبظهبى ٍ ؾيؿتن ّب
ؾيؿتن َطاحي

ؾيؿتن ثطًبهِ ضيعي ٍ
كٌتطل تَليس

ؾيؿتن هسيطيت ٍ يكپبضچِ
ؾبظي زازُ

ؾيؿتن اضتجبٌ ثب هكتطي

ؾبذتبض

ؾيؿتن َطاحي

()1ٍ1ٍ1

( )2/011 ٍ1/488 ٍ1/090

( )1/715 ٍ1/244 ٍ0/788

( )1/122 ٍ0/786 ٍ0/574

( )1/607 ٍ0/063 ٍ0/680

ؾيؿتن ثطًبهِ
ضيعي ٍ كٌتطل
تَليس

( )0/917 ٍ0/672 ٍ0/497

()1ٍ1ٍ1

( )1/784 ٍ1/304 ٍ0/939

( )1/551 ٍ1/063 ٍ0/710

( )1/669 ٍ1/201 ٍ0/825

ؾيؿتن هسيطيت ٍ
يكپبضچِ ؾبظي
زازُ
ؾيؿتن اضتجبٌ ثب
هكتطي

( )1/268 ٍ0/817 ٍ0/583

( )1/065 ٍ0/767 ٍ0/560

()1ٍ1ٍ1

( )1/299 ٍ0/908 ٍ0/679

( )1/546 ٍ0/978 ٍ0/685

( )1/741 ٍ1/272 ٍ0/891

( )1/409 ٍ0/941 ٍ0/645

( )1/473 ٍ1/101 ٍ0/770

()1ٍ1ٍ1

( )1/785 ٍ1/343 ٍ0/938

( )1/471 ٍ0/941 ٍ0/622

( )1/212 ٍ0/833 ٍ0/599

( )1/460 ٍ1/023 ٍ0/647

( )1/066 ٍ0/744 ٍ0/560

()1ٍ1ٍ1

ؾبذتبض

زض خسٍل  12هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات ذجطگبى زض هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي فٌبٍضي ،ثِ نَضت فبظي آهسُ اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)12هبتطيؽ فبظي-گطٍّي هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي فٌبٍضي
ًطم افعاض
ؾرت افعاض

ؾرت افعاض

()1ٍ1ٍ1

( )1/436 ٍ1/156 ٍ0/891

ًطم افعاض

( )1/122 ٍ0/865 ٍ0/696

()1ٍ1ٍ1

زض خسٍل  13هيبًگيي ٌّسؾي ًوطات ذجطگبى زض هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي اؾتطاتػي ،ثِ نَضت فبظي آهسُ اؾت.
خسٍل قوبضُ ( :)13هبتطيؽ فبظي-گطٍّي هقبيؿبت ظٍخي ظيطهؤلفِ ّبي اؾتطاتػي
ؾبظهبى هدبظي

ظًديطُ تأهيي

هكبضكت ٍ ّوكبضي

ؾبظهبى هدبظي

()1ٍ1ٍ1

( )1/630 ٍ1/156 ٍ0/824

( )1/881 ٍ1/436 ٍ0/987

ظًديطُ تأهيي

( )1/213 ٍ0/865 ٍ0/613

()1ٍ1ٍ1

( )1/768 ٍ1/258 ٍ0/898

هكبضكت ٍ ّوكبضي

( )1/013 ٍ0/696 ٍ0/532

( )1/114 ٍ0/795 ٍ0/566

()1ٍ1ٍ1

ًْبيتبً رؽ اظ اًدبم هحبؾجبت فبظي خساٍل ظيط ثِ عٌَاى ضتجِ ثٌسي هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّب اؾترطاج گطزيس.
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خسٍل قوبضُ ( :)14اٍلَيت ًْبيي هؤلفِ ّب
هؤلفِ ّب
فٌبٍضي
كبضكٌبى
ؾبظهبى ٍ ؾيؿتن ّب
اؾتطاتػي

ٍظى
0/326
0/247
0/222
0/204

اٍلَيت
1
2
3
4

خسٍل قوبضُ ( :)15اٍلَيت ًْبيي ظيطهؤلفِ ّب
ٍظى

اٍلَيت

ظيطهؤلفِ ّب
ؾرت افعاض -اثعاضّب ٍ تدْيعات

0/169

1

ًطم افعاض ٍ فٌبٍضي اَالعبت

0/156

2

ؾبظهبى هدبظي

0/083

3

ركتيجبًي هسيطيت اضقس

0/081

4

زاًف ٍ تَاًوٌسي

0/071

5

ظًديطُ تأهيي

0/071

6

آهَظـ

0/069

7

ّوكبضي ٍ هكبضكت

0/050

8

ؾيؿتن اضتجبٌ ثب هكتطي

0/048

9

ؾيؿتن َطاحي

0/048

10

ؾيؿتن ثطًبهِ ضيعي ٍ كٌتطل تَليس

0/044

11

ؾبذتبض

0/039

12

ؾيؿتن اَالعبتي يكپبضچِ

0/039

13

فطٌّگ

0/014

14

ضّجطي

0/012

15

زض خساٍل ثبالٍ ،ظى تعييي قسُ ي هؤلفِ ّب ٍ اٍلَيت تَخِ ثِ ظيطهؤلفِ ّب زض هقبيؿِ ثب يكسيگط آهسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ خساٍل ثبال
هي تَاى ًتيدِ گطفت كِ هؤلفِ ي فٌبٍضي زض نٌعت هَضز هُبلعِ زاضاي ثبالتطيي اٍلَيت اؾت ٍ .زض ثيي ظيط هؤلفکِ ّکب ،ؾکرت
افعاض ٍ ًطم افعاض اظ ؾبيط ظيط هؤلفِ ّب ضتجِ ي ثبالتطي اظ ًوط اّويت زاضًس.
زض ايي تحقيق يك هسل ؾلؿلِ هطاتجي اظ تَاًبؾبظّبي چبثكي اضائِ گطزيس .ؾپؽ ثب اًدبم فطايٌکس تحليکل ؾلؿکلِ هطاتجکي فکبظي
اٍلَيت هؤلفِ ّب ٍ ظيطهؤلفِ ّب ثِ زؾت آهسً .تبيح ًكبى زاز كِ هؤلفِ فٌبٍضي زض اٍلَيت اٍل تَخِ قطاض زاضز ٍ زض ثيي ظيکط هؤلفکِ
ّب ؾرت افعاضّب ٍ هبقيي آالت اٍلَيت اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل زاز.

قٌبؾبيي ٍ ضتجِ ثٌسي تَاًبؾبظّبي چبثكي زض نٌعت قُعِ ؾبظي تَؾٍ ضٍـ  AHPفبظي-گطٍّي
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اظ لحبِ اٍلَيت فٌبٍضي ًتبيح ايي تحقيق هٌُجق ثب تحقيق قطيفي ٍ غاًگ ( )1999هي ثبقس كِ ثِ ًقف اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ّکبي
ريكطفتِ زض نٌ عت قُعِ ؾبظي اقبضُ زاضز .قطيفي ٍ غاًگ زض قطكت ّبي هرتلف قبهل هؤؾؿبتي كِ قُعبت تَليکس هکي كٌٌکس
تحقيقي ثِ هٌوَض قٌبؾبيي اٍلَيت عَاهل چبثكي اًدبم زاًس ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس كِ هؤلفکِ ّکبي فٌکبٍضي ٍ ًيکطٍي اًؿکبًي زض
اٍلَيت ّبي اٍل ٍ زٍم قطاض زاضًس ٍ ًيع ؾبظهبى ّبي كوي اظ هؤلفِ ّبي ؾبظهبى هدبظي ،ايٌتطًت ٍ ثْجکَز هؿکتوط ثکطاي ربؾکد
ؾطيع ثِ تغييطات اؾتفبزُ كطزُ ثَزًس.
اظ ًوط زض اٍلَيت قطاض گطفتي ؾرت افعاضّب ٍ هبقيي آالت ،ايي تحقيق هٌُجق ثب تحقيق ٍاظكئَظ ٍ اٍلال ( )2006هي ثبقس .ايكبى
ًيع زض تحقيق ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس كِ هْ وتکطيي ؾکرت افعاضّکبي هکَضز ًيکبظ ثکطاي تَليکس چبثکك هبقکيي ّکبي كٌتکطل
عسزي( ، )NCؾيؿتن حول ٍ ًقل ذَزكبض ( )AGVهي ثبقس.
قبيس ثتَاى علت زض اٍلَيت قطاض گطفتي هؤلفِ ي فٌبٍضي ضا زض هبّيت نٌعت قُعِ ؾبظي زاًؿت .ايي نٌعت اكثطا ًيبظهٌس كبض ثط
ضٍي قُعبت فلعي ٍ اًدبم عوليبت هرتلف رطزاذت هبًٌس ثطقكبضي ،خَقكبضي ٍ  ...هي ثبقس كِ ايي فطايٌسّب تَؾٍ هبقيي آالت
هكبًيعُ ،هبقيي ّبي كٌتطل عسزي( ٍ )NCضٍثبت ّب ثِ نَضت زقيق تط ،ثب كيفيت ثبالتط ٍ زض ظهبى كوتط قبثل اخطا هي ثبقس.
عالٍُ ثط اييّ ،وبى ََض كِ هكرم اؾت ًطم افعاضّب ٍ فٌبٍضي اَالعبت ثب اهتيبظ ( )0.156زض اٍلَيت زٍم قکطاض گطفتکِ اؾکت ٍ
ايي ثِ زليل ٍاثؿتگي ؾرت افعاضّب ثِ ًطم افعاضّب ٍ ًقف ًطم افعاضّب زض ضاُ اًساظي هبقيي آالت ٍ ؾرت افعاضّب هي ثبقس.
هؤلفِ ي ؾبظهبى هدبظي زض تحقيق گبًؿكبضاى ( )1999زض اٍلَيت اٍل قطاض گطفتِ اؾت اهب زض ايي تحقيق زض ضتجکِ ي ؾکَم قکطاض
زاضز ٍ علت ضا هي تَاى زض عسم ٍخَز ظيط ؾبذت ّبي فٌبٍضي اَالعبت الظم ،اظ خولِ ؾطعت ثبالي كبًبل ّکبي اضتجکبَي هبًٌکس
ايٌتطًت ثيي هؤؾؿبتي كِ اظ ًوط خغطافيبيي رطاكٌسُ اًس ٍ ًيع عسم ٍخَز قَاًيي حوبيتي الظم زض ايطاى زاًؿت كِ ثبعث ايدبز عسم
اعتوبز هتقبثل ثيي قطكت ّب ٍ تطؼ اظ زؾت زازى هعيت ضقبثتي زض خْت تككيل ؾبظهبى هدبظي قسُ اؾت .ايي عَاهکل ثبعکث
قسُ اؾت كِ هيل ٍ ضغجت ؾبظهبى ّب ثِ تككيل ؾبظهبى هدبظي ثطاي تحقق تَليس چبثك كبّف يبثس.
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