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 چکيده

اسراا   در اداره ارل ضري      بندی عوامل محيطی مؤثر برر ارارریرینی سرازما ی   ضناسایی و رتبهضر، هدف از پصوهص حا
 .باضدمی پيمایطی -به لحاظ هدف از  وع ااربردی و از لحاظ ماهيت و روش توصيفیروش این پصوهص باضد. ماز درا  می

هرا  باضند اه اط عرا  از ر  می 3131ا  در سال ماز دراساا  جامعه رماری تحقيق اارضناسا  و خبرگا  اداره ال ضي   
عوامل محيطری مرؤثر برر ارارریرینی     در پصوهص حاضر پس از مطالعه ادبيا  تحقيق، دریایت و مورد تحليل قرار گریت. 

 و برا اسرافاده از   ،روریجمع دلفی و مقایسا  زوجیهای  های پصوهص با اسافاده از پرسطنامه ضناسایی گردید. داده سازما ی
د.  ارای  حاصرل از تحليرل    مورد تجسیه و تحليل قرار گریانیازی  -مراتب گروهییرریند تحليل سلسله دلفی یازی وروش 

هرای  محري  ا رد از   به ترتيب اولویت عبرار   ای( مؤثر بر اارریرینی سازما یعوامل محيطی )زمينهحاای از ر  است اه 
-هرای برين  و محري   ؛ محي  اداری،های تکنولوشیکیمحي ؛ ی و یرهنگیهای اجاماعمحي ؛ قا و ی -اقاصادی؛ محي  سياسی

 المللی.
 
 
 
 
 
 
 

 یفاز AHP ،یفاز یاستان مازندران، دلف التيعوامل محيطی، ش ،یسازمان ینیکارآفر : لغات كليدي

 
 ًَیسٌدُ هسئَل*

mailto:*allahyari@iaurasht.ac.ir
mailto:*allahyari@iaurasht.ac.ir


 ...جهت پیشبزد اهذاف اقتصادی و اجتماعی شیالت توسعه کارآفزینی گامی در                     همکارانو  یارکالئیم یصمذ 

126 
 

 مقدمه
َاى ٗایٖ اس هْین      ّیبٕ  تیزٗي سٗیزث ؼ  اهزٍسُ ؽی٘ت  ثیِ فٌی

ی    یؼ ٍ       اقتقبدٕ در کؾَر هغیز    ؽیهُ اعی ، کیِ ثیِ د٘ح
ه فزآٍردًُگْهارٕ ع٘غتن  ٘ب  ٍ ّن َ٘ح ّیبٕ اعبعیٖ   چٌ٘ي ت
ٍٗیضُ   و٘ی   ٖ هزدم دارٕا ّا ثبؽیه  ثزاعیبط ایشارػ فیبَ      ٕا هی

ک٘لیَازم   01( هقزف عزاًِ هحقَال  درٗبٖٗ ِث ه٘شاى 0202)
یي اعیبط در عیب      هٖ ه٘ل٘یَى تیي    70، 0202ثبؽه، کِ ثیز ٗا

بس  ؼ       هبّٖ خَراکٖ هَرد ً٘ دُ اعی   ثیب تَ یِ ثیِ ًیزا افیشٗا َث
یبس ثیِ هقیزف آثشٗیبى در       ؼ عغح درآهیهّب، ً٘  وق٘  ٍ افشٗا

یه ٍ        عب  َ٘ح یي اعیبط ت ٗبفی   ثیز ٗا یه  َّا ؼ خ ّبٕ آٖت افیشٗا
یهاف هْین     اغتزػ فزٌّگ هقزف آثشٗبى در کؾَر ٗایٖ اس ّا

ٖ،  ّبٕ ؽ٘ت  کؾَر اع  )فلٖدر ثزًبهِ (  اس 0170پَر ٍ تیَر 
زُ عزفٖ ثزٕا هَفق٘  ّبٕ تَعیقِ  ثزدارٕ کبه  اس ؽزف٘ در ْث

ّیبٖ  هیَ ز ثیزٕا پَؽیؼ     فٌق  ؽ٘ت  السم اع  تب ع٘بع 
َثیِ     هٗؾ٘هُ ؽَد تب فزٌّگ کبرآفزٌٖٗ کیِ ثیِ ً هاف ؽ٘ت  ًا ّا

ٕ، ا تویبفٖ ٍ در    خَد هٌجز ثیِ تَعیقِ ؽزف٘ی     ّیبٕ اقتقیبد
هاف ؽ٘ت  هٖ بٗ  رع٘هى ِث ّا ًْ ِ بدٌٗی عیبسٕ  ؽَد، در آى ًْ

 ؽَد 
کییبرآفزٌٖٗ ٍ کبرآفزٌٗییبى اس قییهٗن هییَرد تَ ییِ ٍ ثحیی          

دُ اع ، ِث بى َث ًَِاقتقبددًا ؾتز هابتیت اقتقیبدٕ اس    ا ٕا کِ ٘ث
یهُ    یه  عجین ًؾیز     قزى ؽبًشدّن ه٘تدٕ درثیبرُ آى عی ي رًا ًا

بى، کبرآفزٌٗبى، ٍٗضاٖ ّبٕ خبفٖ داؽتِ ٍ کبرکزدّیب ٍ  اقتقبددًا
تْبٕ هتٌَفٖ ِث آى ؽَد  ااز چیِ ه ْیَم    ّب ًغج  دادُ هٖفقب٘ح

ي ثبر در ًؾزٗب  اقتقیبدٕ هغیز  ؽیه اهیب      ٍ٘ح کبرآفزٌٖٗ ثزٕا ا
ؼ پ٘ها کزدى هجب   اقتقبدٕ ثیِ اعیت بدُ اس    رفتِ ِ، ثب ازٗا رفت
ییي ه ْییَم اس ّییب ٍ رٍػهییه  ٕ، فوییته ٗا ّییبٕ رٗب ییٖ ٍ آهییبر

ّبٕ فلوٖ دٗگزٕ ِث ثح  در  تئَرْٗبٕ اقتقبدٕ  ذف ٍ رؽتِ
ه  هَرد آى پزداختِ  ( Jennings, 1994)ًا

ؽَهپ٘تز هقتقه اع  کِ کبرآفزٌٖٗ هَتَر هحیز  افیلٖ در       
تَعقِ اقتقبدٕ اع  ٍ ًقؼ کبرآفزٗي فجبر  اعی  اس ًیَآٍرٕ   

جبد تزک٘ت َاد  اس عیَٕ دٗگیز، کیبرآفزٌٖٗ      ّبٕ تبسٍُ ٗا ٕا اس هی
زُ جیبد ٍ   ثزدارٕ اس افابر فزف  ٗقٌٖ ؽٌبعبٖٗ ٍ ْث علجبًِ ثزٕا ٗا

 ,Burgleman؛  ,Palmer 1987بٕ کَچك )ّتَعقِ ؽزک 

فجبرٖت کبرآفزٌٖٗ هؾتو  ثز عِ هؤح ِ فویهُ اعی 8   ِث(  1984
آٍرٕ عیبسٕ اعیتزاتضٗك       ، ًَ عزهبِٗ ایذارٕ ه یبعزُ آه٘یش ٍ ًَ

ًییَآٍرٕ ثییِ رفتبرّییبٖٗ اس قج٘یی  خلیین ٍ هقزفییٖ هحقییَال ،  
ه، ٍ ع٘غیتن  َ٘ح ّیبٕ عیبسهبًٖ  هٗیه اؽیبرُ دارد       فزآٌٗهّبٕ ت

ش ِث رفتبرّیبٖٗ اس قج٘ی  ٍرٍد ثیِ    عزهبِٗ اذا رٕ ه بعزُ آه٘ش ً٘
ّیبٕ  کغت ٍ کبرّبٕ  هٗه اس عزٗن خلین ٗیب خزٗیه عیبسهبى    

عیبسٕ اعیتزاتضٗك ثیِ رفتبرّیبٖٗ اس      تجبرٕ  هٗه اؽبرُ دارد  ًَ
قج٘  دازاَى عبختي ؽیزک  ٗیب ا ٘یبٕ فول٘یبتؼ اس عزٗین      

ٖ   تغ٘٘ز در قلوزٍ فقب٘ح  ؽیبرُ  اػ اّب ٗب تغ٘٘یز در رٍٗایزد رقیبثت
 ,.Fry, 1993; Zhang et al., 2008; Ana et al) دارد

2010). 
       ِ ی  دّی ٍٗا ؼ ثغَٕ کبرآفزٌٖٗ ٍ کبرآفزٌٗیبى، اس ا  0762ازٗا

آٍرٕ ثزٕا ثقیب  ٍ رقبثی    ِث ثقه، ّوشهبى ثب تأک٘ه عبسهبى ّب ثز ًَ
  ٖ ؼ اس پ٘ؼ در فحٌِ ثبسار ؽیبّز هی ؽیهًه   ثب کبرآفزٌٗبًٖ کِ ٘ث

ّیب ؽیه   کبرآفزٌٗبًِ ِث درٍى عیبسهبى  ّبٕهَ ت ّهٗا  فقب٘ح 
(Duncan, 1988َاى ّیب  عبالرٕ در عبسهبى (  ّوزُا ثب رعَا دٗ

ّبٕ ثیشر   ، کبرآفزٌٖٗ در عبسهبى0752ٍ  0742ّبٕ  عٖ دِّ
ٌهُ هَرد تَ ِ ههٗزاى ارؽه عبسهبى ّب قیزار ازفی  تیب    ثغَر فشٗا

آٍرٕ ٍ تجبرٕ ًویَدى هحقیَال  آى ه ِث فزآٌٗه  ًَ َاًٌ ش ثت   ّب ً٘
-ٍ پ٘ؾیزف   0762ٍ خههب   هٗه خَد ثپزداسًه  ثب آغیبس دّیِ   

و٘  فزآٌٗیهّبٕ   ٖ، ّا ّبٕ ًباْبًٖ فٌبٗـ در فزفِ رقبث   ْبً
ؼ اس اذؽیتِ هیَرد تأک٘یه    کبرآفزٌٗبًِ در عبسهبى ّبٕ ثشر  ٘ث

ًَگٖ احقیب        ى تَ یِ خیَد را ثیِ چگی قزار ازف  ٍ هحقق٘ي کبًَ
َِح کبرآفزٌٖٗ در عیبختبر ادارٕ عیبسهب   ّیب ثیشر  هقغیَف    ىهق

 ( Stevenson & Gumpert, 1985ًوَدًه )
ٍاقییـ ثغیی٘برٕ اس عییبسهبى      ّییب ٍ ثغیی٘برٕ اس ّییب ٍ ؽییزک در 
ّبٕ اقتقیبدٕ ٍ ا تویبفٖ ثیِ حیشٍم کیبرآفزٌٖٗ )اس ًیَؿ       ث ؼ

( ٖپ ثیزدُ  ی        فزدٕ ٍ عبسهبًٖ ؼ فویهتبه ثیِ د٘ح یي ایزٗا یه  ٗا ًا
ظ ٍ ق٘  ّیب را ثیب   ّبٕ پ٘چ٘هُ  هٗهٕ اع  کِ عیبسهبى ؽزٗا

م رٍػ َا ِ عبختِ ٍ تهٍا صٗاٖ ه ََح ّیبٕ  تٌگٌبّبٕ رقبثتٖ ٍ تاٌ
ٍاقـ کیبرآفزٌٖٗ   ٍثزٍ عبختِ اع   در  عٌتٖ را ثب هؾا   هٕ ر

َاى را هٖ -ٗاٖ اس فٌبفز کل٘هٕ ثزإ افشاٗؼ تَاى رقبثی  ت

ّب ٍ کغت هشٗ  رقبثتٖ داًغ   کیبرآفزٌٖٗ  پذٗزٕ عبسهبى
آفزٌٖٗ در قبحت هحقَ ، ّبٕ کبرثِ فٌَاى فقبح٘ عبسهبًٖ 

 ٕ  ّییبٕ عییبسهبًٖ تقزٗییا ؽییهُ اعیی   فزآٌٗییه، ٍ ًییَآٍر
(Antončič &  Hisrich, 2001; Antončič & Zorn, 

2004; Bhardwaj et al., 2005 ) 
یش اس ه یبّ٘ن ثغی٘بر هْویٖ اعی  کیِ            کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ً٘

بٕ آى در عب  و٘  ٍ هشٗا ّیبٕ اخ٘یز ثیزٕا ؽیوبر سٗیبدٕ اس      ّا
گبٍُ ؽزک  ّبعبسهبى ّیبٕ  ّیبٕ تجیبرٕ در سٗیز ث یؼ    ّب ٍ ٌث

ٖ، کؾیبٍرسٕ ٍ خیههبٖت کیبهته هحغیَط ؽیهُ       ه تلا فٌقت
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   ِ َاى ٗایٖ اس ؽیبخ ُ، کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ِث فٌی ّیبٕ  اع   اهزٍس
ٖ، عْن چؾن ّیب  ا٘زٕ در تَف٘ن ٍ تقبٖح عبسهبىافلٖ کبرآفزٌٗ

یِ رٍػ      َٗیبٖٗ عیبسهبًٖ را ثیب ارٗا غتِ اعی  پ ًَا ٕ ّیب داؽتِ ٍ ت
یبٍرد  در کیبرآفزٌٖٗ        جبد هشٗی  ًغیجٖ ثیِ ارهغیبى ٘ث  هٗه ٍ ٗا

  ٖ ن هی ٖ، ٗك ؽزک  ٗب عبسهبى هح٘غٖ را فیزّا عیبسد تیب   عبسهبً
ه در اهَر کیبرآفزٌٖٗ هؾیبرک  ًوبٌٗیه کیِ عیٖ آى       َاًٌ افضب ثت
جییبد   ییِ اس عزٗیین ٗا آٍرًا ٌییهّبٕ ًَ هحقییَال ، خییههب  ٗییب فزٗا

 ٖ ییهف افییلفزٌّییگ کبرآفزٌٗبًییِ ثییِ ؽْییَر هیی ٖ در رعییٌه ّ 
کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ آى اعی  کیِ کی  عیبسهبى ٍ کبرکٌیبى آى      

ًَه )ر ییبٖٗ ٍ ّواییبراى،  (  0170دارٕا رٍ ٘ییِ کییبرآفزٌٖٗ ؽیی
ًٍیهّبٕ    ثغَر کلٖ پ٘ؾزف  عزٗـ دًاؼ ٍ فیي  ٕ، ٍ تغ٘٘یز ر آٍر

ؼ عغح تحقی٘ت ، اؽیتغب  ثایبر      وق٘  ؽٌبختٖ ًؾ٘ز افشٗا
َادُ ؼ عییَ  فوییز ٍ عییبح  سى ٍ هییزد در خییبً َرداٖ ّییب، افییشٗا

 وق٘ ،  ضَر ا زث ؼ ثبسارّیبٕ عیزهبِٗ ٍ آؽیٌبٖٗ ثی٘ؼ اس     
ؼ ثیِ      پ٘ؼ ههٗزاى ثب پهٗهُ کبرآفزٌٖٗ عجت ازدٗیهُ تیب ایزٗا

ّب ؽیهٗهاه هیَرد   عو  کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در اعتزاتضٕ عبسهبى
 ( Kuratko & Hodgetts, 1989تأک٘ه قزار ا٘زد )

ِ   هجوَفیِ   ،در اٗي ه٘بى     اس  إ(فَاهی  هح٘غیٖ )سهٌ٘ی
فَاه  هْن  ٘بتٖ هؤ ز  ْی  تَعیقِ فزآٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ     

ایز  ّبٕ تحق٘قب  قجلٖ ً٘یش ث٘یبى  ثبؽٌه  ٗبفتِعبسهبًٖ هٖ
در  إ(هح٘غییٖ )سهٌ٘ییِاٗییي هغلییت ّغییتٌه کییِ فَاهیی  

     ِ ٕ عیبسهبًٖ  عبسهبى ثب خلین ٗیك فضیب ٍ  یَ کبرآفزٌٗبًی
ِ  ارتجبط تٌگبتٌگٖ دارد   إ( در ٍاقـ فَاه  هح٘غیٖ )سهٌ٘ی

ؽبه  ؽزاٗظ ٍ فَاه  هح٘غٖ  ز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖهؤ ز ث
ثزٍى عبسهبًٖ ّغتٌه کِ هح٘ظ عبسهبى را ا بعِ ًوَدُ، ثب 
عییبسهبى تییب ٘ز ٍ تییأ ز هتقبثیی  داؽییتِ ٍ خییبر  اس کٌتییز  

ّیب را  ثبؽٌه  اٗي فٌبفز فولازد ث٘ؾتز عیبسهبى عبسهبى هٖ
(  در اٗي Moghimi, 2007دّه )تح  تب ٘ز خَد قزار هٖ

٘ش هحققبى ثقه اس هزٍس پ٘ؾٌِ٘ تجزثٖ پیضٍّؼ ثیِ   هجب  ً
 کٌٌه8تقهادٕ اس اٗي هَارد اؽبرُ هٖ

ِ 0226ٗزًیٖ ٍ ّوایبراى )  کٖ     إ ثیِ ارا یِ   (، در هغبحقی
ههحٖ  ْ  ؽٌبعبٖٗ فَاهی  هیَ ز ثیز فزاٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ      

ّب ًؾبى داد کِ چْبر فبه  هح٘ظ عبسهبًٖ پزداختٌه، ٗبفتِ
ث ؾیٌهاٖ، ٍ تغ٘٘یز اس فَاهی     ع٘بعٖ، پ٘چ٘هاٖ، ثذ  ٍ 

 Kearneyثبؽٌه )هَ ز هح٘غٖ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هٖ

et al., 2008 ( ٖهق٘وی  )در تحق٘قییب  خییَد ثییِ 0225 )

هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ پزداخی   اٍ پیٌ    ثزرعٖ فَاه 
اًَیِ  فبه  هح٘غٖ هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را اٗیي     

ٕ  هقزفٖ کیزدُ اعی 8 هحی٘ظ    ّیبٕ  ؛ هحی٘ظ ّیبٕ اقتقیبد
-قبًًَٖ؛ هحی٘ظ  -ّبٕ ع٘بعٖا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ؛ هح٘ظ

 ,Moghimiاحوللیٖ ) ّبٕ ثی٘ي ّبٕ تاٌَحَصٗاٖ؛ ٍ هح٘ظ

2007 ) 
(، در تحق٘قب  خَد ثیب فٌیَاى کیبرآفزٌٖٗ    0222عهحز )    

عبسهبًٖ در ث ؼ فوَهٖ، پظ اس ثزؽیوزدى فَاهی  هیَ ز    
اى هح٘ظ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ، دٍ فبه  هح٘غٖ را ثب فٌَ

(  در تحق٘ین  Sedler, 2000ع٘بعٖ ٍ هٌبثـ هقزفٖ کزد )
فَاه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ( 0161دٗگزٕ، هق٘وٖ )

ّبٕ ث ؼ خههب  ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ دٍحتیٖ   در عبسهبى
فبه  را  4ثٌهٕ کزد  اٍ در هجوَؿ اٗزاى را ؽٌبعبٖٗ ٍ رتجِ

٘ظ ؽٌبعبٖٗ ٍ عٌجؼ کزد8 ارتجبط ثیب ارثیبة ر یَؿ؛ هحی    
ٖ  -اقتقبدٕ؛ هح٘ظ ع٘بعٖ -فٌٖ  -قبًًَٖ؛ هح٘ظ ا تویبف

عییزاثٖ ٍ احوللییٖ  فزٌّگییٖ؛ هحیی٘ظ ادارٕ ٍ هحیی٘ظ ثیی٘ي
ؽٌبعبٖٗ فَاهی  ا زایذار   إ ثِ ( در هقبح0170ِّوابراى )

ّبٕ دٍحتٖ اٗزاى پزداختٌیه    ثز رفتبر کبرآفزٌٗبًِ در عبسهبى
ز هَرد اس فَاه  هح٘غیٖ هیَ    7ّب  بکٖ اس ؽٌبعبٖٗ ٗبفتِ

ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ثَدُ اع   اٗي هتغ٘زّیب ثیِ تزت٘یت    
ّییب؛ فجبرتٌییه اس8 فَاهیی  ع٘بعییٖ؛ پ٘چ٘ییهاٖ؛ سٗزعییبخ  
سادُ ٍ تغ٘٘زا ؛ ارتجبعب ؛ فٌبٍرٕ؛ ثبسار ٍ هٌیبثـ  عیبالرٗبى  

( در ثزرعیٖ فَاهی  هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ      0172ّوابراى )
 درهیبًٖ اٗیزاى، پیظ اس    -ّبٕ ثْهاؽتٖعبسهبًٖ در عبسهبى

فبه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ؽبه  ارتجبط  4ؽٌبعبٖٗ 
 ٖ ٖ    -ثب ارثبة ر َؿ، هح٘ظ فٌی  -اقتقیبدٕ، هحی٘ظ ع٘بعی

فزٌّگٖ، هحی٘ظ ادارٕ ٍ هحی٘ظ    -قبًًَٖ، هح٘ظ ا توبفٖ
 3 0احوللٖ درٗبفتٌه کِ اٗي فَاه  ثب ه٘بًگٌٖ٘ کوتز اس ث٘ي

 در ٍ ق٘  تقزٗجبه ًبهغبفهٕ قزار دارًه 
کِ هت ؾِ ؽه تبکٌَى تحق٘قیب  هتقیهدٕ    اًَِّوبى    

ٖ  هیؤ ز  إ( هح٘غٖ )سهٌِ٘در راثغِ ثب فَاه   تَاًیه  کیِ هی
ّبٕ کبرآفزٌٗبًیِ عیبسهبًٖ را ارتقیب  دٌّیه فیَر       فقبح٘ 

در (  Moghimi, 2007; Sedler, 2000ازفتیِ اعی  )  
ّب فَر  پزاکٌهُ ثِ ثزخٖ ؽبخـٍاقـ در اٗي تحق٘قب  ثِ
( ، ثیبسار  Kearney et al., 2008اس  ولِ هح٘ظ ع٘بعٖ )

ارتجبط ثب ارثبة ر یَؿ  (، 0170ٍ هٌبثـ )عزاثٖ ٍ ّوابراى، 
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 ٖ ٕ  -ٍ هح٘ظ فٌی ّیبٕ  (، هحی٘ظ 0161)هق٘ویٖ،   اقتقیبد
( Moghimi, 2007احوللیٖ ) ّبٕ ث٘يتاٌَحَصٗاٖ ٍ هح٘ظ
فَاهی   ثب اٗي  ب ، فتٍُ ثز اٗیي فَاهی ،   اؽبرُ ؽهُ اع   
ٍ َد دارًه کیِ ثیز تَعیقِ    دٗگزٕ ً٘ش إ( هح٘غٖ )سهٌِ٘

هؤ زًه کِ ثبٗیه ؽٌبعیبٖٗ ٍ اعیت زا      کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
ازدًه  ثب تَ ِ ثِ اٗي هغئلِ ٍ فهم ٍ َد هغبحقب   یبهـ  

هییؤ ز ثییز إ( هح٘غییٖ )سهٌ٘ییِفَاهیی  در سهٌ٘ییِ تق٘یی٘ي 
، در اٗي پضٍّؼ هحققبى ثزآًٌیه تیب ثیب    کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
هییؤ ز ثییز إ( هح٘غییٖ )سهٌ٘ییِفَاهیی  ثزرعییٖ ادث٘ییب  
ٍ ثب اعیت بدُ اس رٍػ دح یٖ فیبسٕ ثیِ      کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
ّب پزداختِ ٍ در ًْبٗی  ثیب اعیت بدُ اس    اًت بة اٗي ؽبخـ

ِ  (، FAHPا٘زٕ چٌه هق٘یبرُ ) ّبٕ تقو٘نرٍػ -ثیِ رتجی

در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى     ثٌهٕ اٗیي فَاهی    
ٖ  اٗي پضٍّؼ ثِ دًجب  پبعخ ثِ عؤاال  ذٗ  ثپزداسًه  -هی

 ثبؽه8
هیؤ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ    إ( هح٘غٖ )سهٌِ٘فَاه  عَا  اٍ 8 
 در ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى کهاهٌه؟ عبسهبًٖ

ِ ثٌهٕ فَاه  عَا  دٍم8 رتجِ هیؤ ز ثیز   إ( هح٘غٖ )سهٌ٘ی
در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى     کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ

 چگًَِ اع ؟
 

 هامواد و روش
ّهف اس ًیَؿ کیبرثزدٕ ٍ اس ححیبػ     پضٍّؼ  ب ز ثِ ححبػ
 ٖ ٖ  -هبّ٘  ٍ رٍػ تَفی٘  ٖ  پ٘وبٗؾی ِ ثبؽیه   هی هٌؾیَر  ثی

رٍٕ در هغبحقِ  ب ز، در ابم اٍ  ٗبثٖ ثِ اّهف پ٘ؼدع 
إ ٍ ارسٗیبثٖ ًتیبٗ  هغبحقیب     ّبٕ  بهـ کتبث بًِثب ثزرعٖ

ّبٕ هْن ؽبخـاذؽتِ هزتجظ ثْتزٗي هه  ٗب تقهادٕ اس 
ٖ فزآٌٗیه  هیؤ ز ثیز   إ( هح٘غٖ )سهٌِ٘ ٖ  کیبرآفزٌٗ  عیبسهبً

     ِ   0ّیب8ٕ  ؽٌبعبٖٗ ٍ اعیت زا  ازدٗیه، کیِ ؽیبه  هَح ی
  ثیییذ  ٍ 1  پ٘چ٘یییهاٖ؛ 0قیییبًًَٖ؛  -هحییی٘ظ ع٘بعیییٖ

ّیبٕ اقتقیبدٕ؛     هح٘ظ3  تغ٘٘زا  هح٘غٖ؛ 2ث ؾٌهاٖ؛ 
ّییبٕ   هحیی٘ظ5ّییبٕ ا توییبفٖ ٍ فزٌّگییٖ؛    هحیی٘ظ4

  02  هٌییبثـ؛ 7احوللییٖ؛ ّییبٕ ثیی٘ي  هحیی٘ظ6تاٌَحییَصٗاٖ؛ 
 ّب؛  سٗزعبخ 00  هح٘ظ ادارٕ؛ 00جبط ثب ارثبة ر َؿ؛ ارت
 ,Kuratko & Hodgetts)ثیَدُ اعی       هح٘ظ ثبسار01 ٍ

1989; Moghimi, 2007; Kearney et al., 2008; 

Sedler, 2000 ؛ هق٘وییٖ، 0170عییزاثٖ ٍ ّواییبراى،  ؛

ا٘زٕ اس رٍػ دح ٖ فبسٕ در ابم ثقهٕ ً٘ش ثب ثْزُ (،0161
ًؾییزاى  ییَسُ عییبسهبًٖ ٍ ٍ فییب تدر ه٘ییبى کبرؽٌبعییبى 

کبرآفزٌٖٗ در ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى اس ث٘ي اٗیي  
ِ  ّبٕ اعبعٖ ؽبخـفَاه ،  هیؤ ز ثیز   إ( هح٘غیٖ )سهٌ٘ی
 ؽٌبعبٖٗ ؽهًه  عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗفزآٌٗه 
ِ   در ابم ًْیبٖٗ ً٘یش ثیب ثْیزُ          ّیب ٍ  ا٘یزٕ اس اٗیي هَح ی

 AHP ولِ رٍػ ا٘زٕ چٌه هق٘برُ اس ّبٕ تقو٘نتاٌ٘ك
ـ  -فبسٕ ٍ ًؾزا  کبرؽٌبعبى ٍ هت ققبى اًت بثٖ، ؽیبخ

 عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗهؤ ز ثز فزآٌٗه إ( هح٘غٖ )سهٌِّ٘بٕ 
در هغبحقِ  ب ز ثب تَ یِ ثیِ اعیت بدُ اس    ثٌهٕ ؽهًه  رتجِ

ا٘ییزٕ اس فییبسٕ ٍ ً٘ییبس ثیِ ثْییزُ  AHPپزعؾیٌبهِ ٍ رٍػ  
 02(، 0165ً ز( )افغزپَر،  00تب  02ًؾزا  خجزابى )ث٘ي 

ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى ً ز اس خجزابى عبسهبًٖ ٍ ههٗزٗتٖ 
کیِ آؽیٌبٖٗ ثیبالٖٗ ثیب هغیب         0171در عیب   هبسًهراى، 

ثیِ رٍػ ّهفوٌیه    ،کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ ههٗزٗتٖ داؽتٌه
-قضبٍتٖ ثِ فٌَاى ًوًَِ اًت بة ؽهًه  در اٗي راعتب ّوبى

  ٍ در ًْبٗی    اًَِ کِ اؽبرُ ؽه، در اثتها پزعؾیٌبهِ دح یٖ 
پزعؾٌبهِ هقبٗغب  سٍ ٖ عزا ٖ ٍ ه٘بى خجزابى تَسٗیـ  

 AHPآٍرٕ ازدٗه، ٍ در اداهِ ثیب اعیت بدُ اس رٍػ   ٍ  وـ
فبسٕ کِ در اٗي تحق٘ین رٍػ پ٘ؾیٌْبدٕ هیَرد اعیت بدُ     

 ّب ثَدُ، اعت بدُ ؽه ثٌهٕ هؤح ِ ْ  اٍحَٗ 
 
 دلفي فبزي یكردرٍ
تیزٗي  هُفقهاى چبرچَة ًؾزٕ دح ٖ، کیِ ثیِ فٌیَاى فوی     

 قا اٗي رٍػ هغز  ثَدُ، هَ ت ازدٗه تب ثزخٖ دح یٖ  
ّبٕ چَى رٍٗازد دح ٖ، هغبحقِ دح ٖ، را في ٍ دٗگزاى ٍاصُ

پ٘وبٗؼ دح ٖ، رٍػ دح ٖ ٍ هغبحقِ ا وبؿ دح یٖ را ثیزإ   
تَف٘ا هغبحقب  دح ٖ را فح٘ح ثهاًٌه  در ٍاقـ اٗي تٌیَؿ  

   ِ اعی     ٍاصُ، تقبرٗا هتقهدٕ اس دح ٖ را ثیِ دًجیب  داؽیت
تزٗي ؽزاٗظ هَرد ً٘یبس ثیزإ کیبرثزد دح ی8ٖ ً٘یبس ثیِ       هْن

قضبٍ  هت ققبى ٍ ًؾزا  ازٍُ ٍع٘ـ، تَافن ازٍّیٖ در  
-ٗبثٖ ثِ ًتبٗ ، ٍ َد هؾا  پ٘چ٘یهُ، ثیشر  ٍ ثی٘ي   دع 

إ ٍ فهم تَافن ٗب ًبکبه  ثیَدى داًیؼ، در دعیتزط    رؽتِ
ثَدى افزاد ثبتجزثِ ٍ هت قـ، اسًؾز  غزاف٘یبٖٗ پزاکٌیهُ،   

ّب، فهم هحهٍدٗ  سهیبًٖ  آٍرٕ دادُحشٍم اوٌبهٖ در  وـ
ا زث ؼ دٗگزٕ اع  )ا ویهٕ   -ٍ فهم ٍ َد رٍػ ّشٌِٗ

 ( 0165ٍ ّوابراى، 
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آٍرٕ ًؾیزا  ایزٍُ   در اثتها ثزإ  وـً٘ش در اٗي پضٍّؼ 
ا٘زًهُ ٍ ت ق٘ـ فهدٕ فیبسٕ هلللیٖ اس دٗیهابُ    تقو٘ن

عیَٕ آًیبى،   خجزابى ثب تَ ِ ثِ ٍاصٓ سثبًٖ اًت بة ؽهُ اس 
     ِ ٕ ثِ هق٘بر هَرد ًؾز اًجیبم ؽیه  در اداهیِ ثیزإ هحبعیج

ارسػ ارسٗبثٖ اس فهد فبسٕ هلللٖ ّز هق٘یبر پزداختیِ ؽیه    
 کِ اس عَٕ خجزابى ثِ آى هق٘بر دادُ ؽهُ اع  

ِ  در اٗي هغبحقِ اس رٍػ      ثیزإ ٗیبفتي    )دح ٖ فیبسٕ( کی
 ،ًؾزا  خجزابى ًغج  ثِ ٗك هق٘بر اعیت بدُ ؽیهُ اعی    

اس ًگیبُ خجیزُ    ثز اٗي اع  کِ ارسػ ارسٗبثٖ هق٘بر  فزك
اعی    خجیزُ   اس ه٘بى  ؽوبرُ 

ثزاثیز ثیب     ه٘یشاى  ٍ ثزاثیز ثیب    کیِ هقیهار   
اس   اع   ثهٗي تزت٘ت ارسػ فبسٕ هق٘بر  

ؽیییَد کیییِ ثزاثیییز راثغیییٔ ؽیییوبرُ ٗیییك هحبعیییجِ هیییٖ
 اثیظ ٍعیبسٕ اس ر فبسٕاع   ثزإ دٕ 

  ؽهاعت بدُ  رٗب ٖ سٗز
 

 

 

 
 

 
ثزإ اعت زا  هق٘برّبٕ هَرد ًؾز،  هٕ را ثزإ قجَ      

ا٘زٗن  در اٗي هغبحقِ ثیب  ٗب فهم قجَ  آى هق٘بر در ًؾز هٖ
هیزس قبثی  قجیَ  ثیَدى هق٘یبر در      ، 52-12تَ ِ ثِ قبًَى 

ٕ (Nunnally, 1978) اع  5    هٍد ّ -  ااز هقیهار د

فبسٕ ؽهُ فهد فیبسٕ هلللیٖ ثیب تَ یِ ثیِ ًؾیز خجزایبى        
ٗب ثبالتز اس اى ثبؽه، ثیِ فٌیَاى هق٘یبر قبثی       5/2ًشدٗك ثِ 

فَر  هیَرد قجیَ  ٍاقیـ    قجَ ، پذٗزػ ؽهُ ٍ در غ٘ز اٗي
                            ؽَد ًوٖ

 

 فبزي -هراتب گرٍّيتحلیل سلسلِتكٌیک 

( ثزإ اٍح٘ي ثیبر تَعیظ   AHPرٗشٕ علغلِ هزاتجٖ )ثزًبهِ
ا٘یزٕ چٌیه   ٗك اثشار تقو٘نعبفتٖ ارا ِ ؽه، ٍ تَهبط ا 

اس سهبى اثهاؿ ثِ  AHPهق٘برُ اع  کِ کبرثزد فزاٍاًٖ دارد  
گزاى ا٘زًیهابى ٍ پضٍّؾی  فٌَاى ٗك اثشار در دع  تقو٘ن

ؽیَد، اهیب در   ّبٕ چٌه هق٘برُ اعت بدُ هٖا٘زٕدر تقو٘ن
ٖ  AHPٍاقـ  تَاًیه عیزس فایز ثؾیز را هیٌقاظ      عٌتٖ ًوی

ّییبٕ دق٘یین فقبٗییه عییتٌتٖ در ث٘ییبى ارسػ AHPًوبٗییه  
ِ تقو٘ن ِ ا٘زًهُ در هقبٗغی ّیبٕ ه تلیا، ًیبتَاى    ٕ اشٌٗی

ثیزإ  ی  هغیب       FAHPاع   ثزإ رفـ هؾات  ثیبال  
 ,Laarhoven & Pedryczا یِ ؽیه )  علغیلِ هزاتجیٖ ار  

ثزإ  FAHP(  در اٗي پضٍّؼ ً٘ش هحققبى اس رٍػ 1983
تق٘٘ي  زا ت هق٘برّبٕ هح٘غٖ هَ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ 

اًه  در ٍاقـ در اٗیي هغبحقیِ اس رٍػ   عبسهبًٖ اعت بدُ کزدُ
FAHP ٖؽَد کیِ ثیزإ اٍحی٘ي ثیبر تَعیظ      إ اعت بدُ ه

 ( Chang, 1996چبًگ ارا ِ ؽهُ اع  )
اس عزفٖ ً٘ش، اس آًجب ٖ کِ افهاد فبسٕ هلللٖ ث٘ؾیتزٗي      

کبرثزد را ًغج  ثِ ثقِ٘ افهاد فبسٕ دارد، در اٗي هقبحِ ً٘یش  
-تَاى ثِهَرد اعت بدُ قزار ازف   افهاد فبسٕ هلللٖ را هٖ

ثییِ  l ،m  ٍuًؾییبى داد  پبراهتزّییبٕ  فییَر  
تیزٗي ارسػ  ي، هحتو از کوتزٗي ارسػ هواتزت٘ت ًؾبى

ٍ ث٘ؾتزٗي ارسػ هواي کِ ٗیك رٍٗیهاد فیبسٕ را تَ ی٘ح     
 ّب ثهٗي فَر  اع 8دّه  اٗي رٍػدٌّه، ًؾبى هٖهٖ
ِ    در اثتها  . گبم اٍل:1 -توبهٖ فَاهی  ثقیَر  دٍ ثیِ دٍ ثی

 ٖ ؽیًَه  اًجیبم هقبٗغیب     ٍع٘لِ خجزابى هقبٗغِ سٍ ٖ هی
هٌؾَر هؾ ـ ًویَدى در یِ ار ح٘ی  فَاهی      سٍ ٖ ثِ

    ٖ ؽیَد  اس  ًغج  ثِ ٗاهٗگز ثزاعبط  یهٍ  سٗیز اًجیبم هی
چٌی٘ي  ًؾبى دّ٘ن، ّین  عزفٖ ً٘ش ااز تقهاد فَاه  را ثب 
ؽییًَه   اًَییِ هحبعییجِ هییٖتقییهاد هقبٗغییب  سٍ ییٖ اٗییي 

 

اَٗیبى  تیك پبعیخ  چٌ٘ي اؽْیبر ًؾزّیبٕ کتهیٖ تیك    ّن
آٍرٕ ـإ عیبفتٖ  وی  )خجزابى( ثز اعبط ع٘ا ًِ اشٌِٗ

هلللیٖ  فیبسٕ  ؽیًَه، ثیز اعیبط رٍػ ذٗی  ثیِ افیهاد       هٖ
 ازدًه تجهٗ  هٖ 
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 شٌبسي براي تعییي ٍزىطیف اعداد فبزي ٍ هقیبس زببى : 1جدٍل 

درجِ اّویت در هقبیسبت زٍجي 

 عَاهل

-هتغیرّبي

 کالهي

اعداد فبزي 

 هثلثي

اعداد فبزي هثلثي 

 هعكَس

 (0،0،0) (0،0،0) ٗاغبىاّو٘   (VLاّو٘  ٗاغبى )

 (0،1/0،3/0) (3،1،0) تزکوٖ هْن (Lتز )کوٖ هْن

 (1/0،3/0،5/0) (5،3،1) تزهْن (MLتز )هْن

 (3/0،5/0،7/0) (7،5،3) تزخ٘لٖ هْن (Hتز )خ٘لٖ هْن

 (5/0،7/0،7/0) (7،7،5) تزاحقبدُ هْن فَق (VHتز )احقبدُ هْن فَق
(Lee, 2010; Sun, 2010; Yang & Hsieh, 2009) 

 

. گاابم دٍم: اساات رات هاابتریع تظویاا  ً اارات  2
 خبرگبى

ِ   تیك  ٌّٖهعی  ي٘بًگثب اعت بدُ اس ه٘ی  ابًیِ  تیك ا یشا  عی
ّییبٕ ثهعیی  آهییهُ در هز لییِ قجیی    هییبتزٗظ 

را  ًؾیزا   ـ٘ی تجو ظٗهیبتز  )هبتزٗظ ثِ تقهاد خجزایبى(، 
  ثزإ هحبعجِ ه٘یبًگ٘ي  آٍرٗنهغبثن  هٍ  سٗز ثهع  هٖ

-تك تك هبتزٗظ ابًِ هتٌبؽز ٌّهعٖ ا شا  عِ

را در ّن  زة ٍ رٗؾِ  ّبٕ هقبٗغب  سٍ ٖ خجزابى 
 ا٘زٗن ام آى را هٖ 

 
 . گبم سَم: هحبسبِ بسط هرکب فبزي عَاهل3

ّبٕ ک  خبًِ  ابًِ وـ ا شا  عِ
ثب  کٌ٘ن را هحبعجِ هٖ ّب()توبم عغزّب ٍ عتَى ظهبتزٗ
کٌ٘ن ّب را هقاَط هٖآٌٗه  آىکبر عِ فهد ثهع  هٖاٗي

دّ٘ن، کِ ثب اٗي کبر  بٕ فٌبفز ٍ ثِ ؽا  فبسٕ ًؾبى هٖ
 ؽًَه اٍ  ٍ عَم فَك هٖ

 

 

 

ّیز عیغز را در     ابًِعِعپظ هجوَؿ افهاد 
کٌ٘ن،  بف  ؽهُ  زة هٖعِ فهد هقاَط قجته هحبعجِ 

  هٍ  سٗز خَاّه ثَد 

 

 

پاییري  . گبم چْبرم: هحبسبِ هبتریع درجِ اهكبى4
 ّبي دٍتبیي هوكيحبلت

ٖ    ّب ثِدر اٗي هز لِ تحل٘  -فیَر  عیتًَٖ اًجیبم هی

 تیز اس هقیهار   ٗیك فبهی  ثیشر     ؽًَه  ااز هقهار 

تز ثبؽه، هحبعیجب  سٗیز   ، ٍ ااز کو0فبه  دٗگز ثبؽه، فهد 

 ؽَد اًجبم ٍ  بف  ق٘ه هٖ

 

 
 

 هحبسبِ ٍزى ًْبیي ٍ رتبِ ّر شبخص. گبم پٌظن: 5
 ب  در اٗي قغو  اس رٍػ تحق٘ن فزآٌٗه علغلِ هزاتجیٖ  
فبسٕ، پظ اس اًجبم چْبر ابم قج  ٍ هحبعجِ هبتزٗظ در ِ 

ّیبٕ دٍتیبٖٗ هوایي،  یهاق  در یِ      پذٗزٕ  بحی  اهابى
ٖ پذٗزٕ ثزاهابى -إ ّزهؤح ِ ٍ ٍسى ًْب ٖ آى هؾ ـ هی

 ازدد 
 

 

 
 

ي ساابزگبري  هحبساابِ. گاابم ش اان ٍ ًْاابیي:  6
 ّبي هقبیسبت زٍجي هبتریع

ٕ  رٍػ سٗییز را ثییزإ هحبعییجِ ،(0775اییباَط ٍ ثییَچز )
ّیبٕ هقبٗغیب  سٍ یٖ فیبسٕ      ٕ ًبعبسابرٕ هیبتزٗظ  در ِ

در اٗیي   .(Gogus & Boucher, 1997) اًیه  ارا یِ ًویَدُ  
َر ثزرعیٖ ًبعیبسابرٕ، السم اعی  اس هیبتزٗظ     رٍػ ثوٌؾی 

 ٖ دٍ  تجو٘یـ ًؾیزا  خجزایبى     هقبٗغِ سٍ ی
، کِ ثِ دح٘ی   جین   ٍ  هبتزٗظ هجشا تؾا٘  ؽَد8 
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ّبٕ هحبعجِ ؽیهُ در هیتي هقبحیِ    ثبالٕ ف حب ، هبتزٗظ
ُ ٗبثٖ آى ثغیٌه ازدد، ٍ فقظ اؽبرُ ثِ ًحَُ دع ارا ِ ًوٖ

قیجته ثبٗیه اؽیبرُ کیزد، کیِ هقیهار ثهعی  آهیهُ           ؽَدهٖ
ٕ  ؽبخـ ًبعبسابرٕ ثیزإ هیبتزٗظ   ٖ  هقبٗغیب   ّیب  سٍ ی

اعی ، کیِ در ٍاقیـ اٗیي      02/2، کوتیز اس  ٍ  فبسٕ 
هقبدٗز ًؾبى دٌّهُ ه٘یشاى ًبعیبسابرٕ قبثی  قجیَ  ثیزإ      

 پضٍّؼ اع  
ز اعیبط هیبتزٗظ هقبٗغیب     ثی : هبتریع ي  هحبسبِ

را ححبػ  آههُ، فقظ  ش  ه٘بًٖ سٍ ٖ تجو٘قٖ ثهع 
 کٌ٘ن کزدُ ٍ هبتزٗغٖ را اعت زا  هٖ

 

ثیب اعیت بدُ   : ٍ هحبسبِ  ًرهبالیس کردى هبتریع
اس راثغِ سٗز هبتزٗظ ثهع  آههُ در هز لِ قج  را ًزهبالٗش 

 کٌ٘ن ّز کهام اس فَاه  را هحبعجِ هٖ ٍ ٍسى
 

 

 

تزٗي هقهار ٍٗضُ ثشر : هبتریع ( ) ي هحبسبِ
( ثزإ هبتزٗظ را ثب اعت بدُ اس راثغِ سٗز هحبعیجِ  )

را در  تیك ا یشا  هیبتزٗظ   کٌ٘ن  ثهٗي هٌؾَر، تیك هٖ
عیغز هزثیَط    َط  زة ٍ عپظ ثیز  عتَى هزث 

ٗب ّویبى   کٌ٘ن  در ًْبٗ  هجوَؿ  بفلِ را ثز تقغ٘ن هٖ
ّیبٕ  کٌ٘ن  ٍ ثب اعت بدُ اس فزهیَ  اثقبد هبتزٗظ تقغ٘ن هٖ

ّبٕ عیبسابرٕ، تقیبدفٖ ٍ ًغیج  عیبسابرٕ     ذٗ  ؽبخـ
 ازدًه هحبعجِ ٍ تق٘٘ي هٖ هبتزٗظ

 

 
  

ثیز اعیبط هیبتزٗظ هقبٗغیب      : هابتریع ي  هحبسبِ
، اس ه٘یبًگ٘ي  هیبتزٗظ  آهیهُ،  سٍ ٖ تجو٘قٖ ثهعی  

ٌّهعٖ  ه ثبال ٍ  یه پیبٗ٘ي افیهاد فیبسٕ هلللیٖ اٗجیبد       
 ؽَد8 هٖ

 

ثب اعت بدُ اس : ٍ هحبسبِ  ًرهبالیس کردى هبتریع
ّز  ٗز هبتزٗظ ثهع  آههُ را ًزهبالٗش ٍ ٍسى راثغِ س

 کٌ٘ن     کهام اس فَاه  را هحبعجِ هٖ
 

 
 

تزٗي هقیهار ٍٗیضُ   ثشر : هبتریع( ) ي هحبسبِ
( ثزإ هبتزٗظ ثهع  آههُ را ثیب اعیت بدُ اس راثغیِ    )

 تك ا شا  هبتزٗظکٌ٘ن  ثهٗي هٌؾَر، تكسٗز هحبعجِ هٖ

عیغز   عتَى هزثَط  زة ٍ عیپظ ثیز    را در 
ٗب  کٌ٘ن  در ًْبٗ  هجوَؿ  بفلِ را ثز هزثَط تقغ٘ن هٖ

    ٖ کٌی٘ن  ٍ ثیب اعیت بدُ اس    ّوبى اثقیبد هیبتزٗظ تقغی٘ن هی
ّبٕ عیبسابرٕ، تقیبدفٖ ٍ ًغیج     ّبٕ ذٗ  ؽبخـفزهَ 
 ازدًه هحبعجِ ٍ تق٘٘ي هٖ برٕ هبتزٗظعبسا
 

 

 
  

 
 نتايج

ثزرعٖ ًؾزا  کبرؽٌبعبى ٍ خجزابى در اٗیي  دلفي فبزي: 
ؽیبخـ در ًؾیز    01هغبحقِ  بکٖ اس آى ثَدُ کیِ اس ثی٘ي   

   ِ   هحی٘ظ  0ّیب8ٕ  ازفتِ ثزإ تب ٘ه خجزایبى، ٗقٌیٖ هَح ی
  2ٍ ث ؾیٌهاٖ؛    ثیذ   1  پ٘چ٘یهاٖ؛  0قیبًًَٖ؛   -ع٘بعٖ

ّیبٕ    هحی٘ظ 4ّبٕ اقتقبدٕ؛   هح٘ظ3تغ٘٘زا  هح٘غٖ؛ 
  6ّییبٕ تاٌَحییَصٗاٖ؛    هحیی٘ظ5ا توییبفٖ ٍ فزٌّگییٖ؛  

ارتجبط ثب ارثبة ر َؿ؛   02  هٌبثـ؛ 7احوللٖ؛ ّبٕ ث٘يهح٘ظ
  هح٘ظ ثبسار؛ فقظ 01ّب؛   سٗزعبخ 00  هح٘ظ ادارٕ؛ 00

-خـثِ فٌیَاى ؽیب   52-12ؽؼ ؽبخـ ثب تَ ِ ثِ اف  

ٖ إ( هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ )سهٌِّ٘بٕ اعبعٖ   کیبرآفزٌٗ
 تق٘٘ي ؽهًه8 عبسهبًٖ

تزٗي هغیئلِ در هغبحقیب    اًَِ کِ اؽبرُ ؽه، هْنّوبى    
ّیب، هحی٘ظ پ٘زاهیَى عیبسهبى     هزثَط ثِ تغ٘٘زا  عیبسهبى 

اع   قلوزٍٖٗ کِ عبسهبى در آى ؽا  ازفتِ ٍ دعت َػ 
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ِ تغ٘٘ز هٖ ّیبٕ  ّیبٕ هح٘غیٖ عیبسُ   ازدًه  در ٍاقـ هؤح ی
ّغتٌه کِ ثزإ ارسٗبثٖ ٍ در  ه َْم هح٘ظ عبسهبى ثابر 

ِ  هٖ -رًٍه  در اٗي تحق٘ن تتػ ؽهُ اع  تب اثقیبد ٍ هَح ی

ّبٕ هح٘غٖ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در  بهقِ هَرد هغبحقِ 
ّیب ثیز   ؽٌبعبٖٗ ؽهُ ٍ ه٘یشاى اّو٘ی  ٍ ٗیب ار ح٘ی  آى    

 اقهاهب  کبرآفزٌٗبًِ آؽابر ؽَد 
ّبٕ اقتقیبدٕ  (8 هح٘ظE1ّبٕ اقتقبدٕ )ظهح٘  0

إ هتؾا  اس ؽزاٗظ، ً٘زٍّیب ٍ فَاهی  اقتقیبدٕ    هجوَفِ
عیبختبرّبٕ  ّیب ٍ  ثبؽٌه کِ ثز فولازد عیبسهبى خبر ٖ هٖ
ّب کٌتز  کویٖ ثیز آى   آى ا زاذار اع  ٍ عبسهبى ا توبفٖ
فَاهی  اقتقیبدٕ،   ّیب ٍ  هح٘ظثبٗه اذفبى داؽ  کِ دارًه  

ٖ فبه  اعبعٖ ثزإ تو ٍ عیبسهبًٖ   بم عبختبرّبٕ ا تویبف
عیبسهبًٖ ٍ  ّبٕ  ثَدُ ٍ تأ ٘زا  قبث  تَ ْٖ ثز رٍٕ فقبح٘ 

ّبٕ اقتقبدٕ ثب ثزرعیٖ  هح٘ظ  در اٗي پضٍّؼ فزدٕ دارد
(؛ ٍ یق٘   EC1رؽیه تَح٘یه ًبخیبحـ داخلیٖ )    هتغ٘زّبٕ 

(؛ ثبساؾیی  ًغییج  عییزٗـ EC2 جییب  اقتقییبدٕ کؾییَر )
قبث  ٍ ثبسار هٌبعت (؛ رEC4(؛ تَسٗـ درآهه )EC3عزهبِٗ )

(EC5( ؛ ه٘شاى تَرم)EC6   (  ؛ عیغَ  اخیذ هبح٘یب)EC7 ؛)
 ِ ( ٍ EC8اییذاراى ثییب ًقییهٌٗگٖ هٌبعییت )  ٍ ییَد عییزهبٗ

 هَرد ثزرعٖ قزار ازفتٌه  (EC9)اقتقبدٕ  قبًًَوٌهٕ
ّبٕ (8 اهزٍسُ عبسهبىE2قبًًَٖ ) -هح٘ظ ع٘بعٖ  0

 ٖ کٌٌییه کییِ ا توییبفٖ ٍ دٍحتییٖ در هح٘غییٖ فقبح٘یی  هیی
ع٘بعیٖ ٍ قیبًًَٖ در آى ًقؾیٖ اعبعیٖ ٍ     ّیبٕ  چبرچَة

ثغیی٘بر هْیین دارًییه، ٍ تَ ییِ ثییِ قییَاً٘ي ٍ هقییزارا  ٍ     
ّیبٕ دٍحی ، ا تٌیبة    ّب ٍ ع٘بع تب ٘زپذٗزٕ اس خغوؾٖ

ًبپذٗز اع   اٗیي فبهی  ثیب هتغ٘زّیب8ٕ قیَاً٘ي ٍ هقیزار        
؛  بثغِ ازا ٖ ٍ ؽبٗغتِ (PO2)؛ قبًًَوٌهٕ (PO1) دٍحتٖ

؛ (PO4)ثغتزعبسٕ قیبًًَٖ   (؛PO3)عبالرٕ در ًؾبم دٍحتٖ 
؛ ٍ ه٘شاى ً َذ ع٘بع  در ًؾبم ادارٕ (PO5) جب  ع٘بعٖ 

(PO6 )ٖا٘زد تقزٗا ٍ هَرد ثزرعٖ قزار ه 

ّبٕ کؾَر، (8 اهزٍسُ در عبسهبىE3هح٘ظ ادارٕ )  1
ّیبٕ ادارٕ  عبسهبًٖ کِ تح  تب ٘ز ٍ تأ ز هتقبث  ثب هحی٘ظ 

اٗیي  ّیبٕ هتیَحٖ در  ًجبؽه ٍ َد ًهارد، اس  ولیِ عیبسهبى  
رٗشٕ کؾَر اعی ، کیِ ثیب     ْ ، عبسهبى ههٗزٗ  ٍ ثزًبهِ

ّبٕ کتى ههٗزٗتٖ تیب ٘ز ثغی٘برٕ   هؾ ـ کزدى ع٘بع 
ّب در تقبه  سٗبدٕ اع   ّبٕ دٍحتٖ دارد ٍ ثب آىثز عبسهبى
ّیب در  ّبٕ ادارٕ اس عزٗن تقزٗیا ٍؽیبٗا عیبسهبى   هح٘ظ

تق٘ی٘ي  ْی  هبهَرٗی  عیبسهبى      (؛AE1)  َسُ هیهٗزٗ  
(AE2)ّیبٕ ا زا یٖ   هؾٖ ؛ خظ(AE3)   ؛ ارسٗیبثٖ فولایزد

ٖ  (AE4)ّبٕ دٍحتٖ دعتگبُ ّیبٕ ادارٕ  ؛ کیبّؼ ثزٍکزاعی
(AE5 )   ٖثابرا٘زٕ احگَّب ٍ ًؾبم  هٗیه هیهٗزٗت ٍ(AE6 )

 ّبٕ دٍحتٖ دارًه تب ٘ز ثِ عشاٖٗ ثز فولازد عبسهبى

ٖ   هح٘ظ  2 (8 اهیزٍسُ  E4) ّیبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگی
اقتقیبدٕ، خیههبتٖ ٍ   ّبٕ خیَد ) ّب فتٍُ ثز ًقؼعبسهبى

  ٖ ثبؽیٌه، ثیزاٗي      (، دارإ هبّ٘تٖ ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ هی
ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ ً٘ش ثز فولازد آًیبى،  اعبط هح٘ظ

 ٖ ؛ (SC1) تییب ٘ز غ٘زقبثیی  اًاییبرٕ دارًییه  تقییَرّبٕ ذٌّیی
ّییبٕ ؛ هؾییبرک (SC2)ثبٍرّییبٕ ا توییبفٖ اس ًؾییبم ادارٕ 

ق٘ت  در ؛ عغح تح(SC4)؛ افتوبد فوَهٖ (SC3)هزدهٖ 
؛ (SC6)؛ ٍ ییَد فزٌّییگ ًییَآٍرٕ ٍ تحییَ  (SC5) بهقییِ 
 (SC8) (؛ عزهبِٗ ا توبفSC7ٖپذٗزٕ ٍ فزدازاٖٗ ) رٗغك
اس ( SC9)ّیب ٍ ًْبدّیبٕ  بهقیِ هیهًٖ ٍ هزدهیٖ      ٍ تؾا 

- ولِ فَاه  ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ هؤ ز ثز فولازد عبسهبى

 ثبؽه، کِ در اٗي تحق٘ن هَرد ثزرعٖ قزار ازفتٌه ّب هٖ

تاٌَحییَصٕ ثییِ (E5 8) ّییبٕ تاٌَحییَصٗاٖ٘ظهحیی  3
ّبٕ  زٍرٕ ثزإ عزا ٖ، تَح٘یه، ا یزا ٍ   سٗزعبخ  فٌَاى

ّب تب ثِ کبرا٘زٕ تقو٘ز هحقَال  فٌٖ اس سهبى عزا ٖ آى
ّیب، دا ویبه در  یب  تغ٘٘یز ٍ     ٍ ارا ِ خههب  ثقه اس تَح٘ه آى

ّبٕ کِ در اٗي ثزِّ اس سهیبى ثیِ   دازاًَٖ اع ، ٍ عبسهبى
ّوزاّییٖ ًاٌٌییه هحاییَم ثییِ سٍا  ٍ ًییبثَدٕ  آى تَ ییِ ٍ 

؛ در دعیتزط ثیَدى   (TE1) ّغتٌه  اٗجیبد هؾیبغ  ًیَٗي   
؛ (TE3)؛ ًَؿ ٍ عیغح تاٌَحیَصٕ  ب یز    (TE2)تاٌَحَصٕ 

پذٗزٕ در ؛ رقبث (TE4)ٍ َد هت ققبى فزفِ تاٌَحَصٕ 
ٖ فَاهی   (، TE5)تاٌَحَصٕ  هیؤ ز ثیز فولایزد     تاٌَحیَصٗا
 ب ز آسهَى ؽهًه ثبؽه کِ در پضٍّؼ  ّب هٖعبسهبى

احولی  ثیِ    رٍاثظ ث٘ي 8(E6) احوللّٖبٕ ث٘يهح٘ظ  4
ّیبٕ   رٍاثظ ه٘بى کؾَرّب، ًقؼ کؾَرّبٕ هغتق ، عبسهبى

ّیبٕ   عبسهبىاحوللٖ،  ّبٕ غ٘زدٍحتٖ ث٘يث٘ي دٍحتٖ، عبسهبى
ٖ  ّبٕ چٌههل٘تٖ ؽزک ٍ  هزدم ًْبد   اٗیي  ؽیَد  ، ا تیِ هی

احولی   رٍاثظ ٍ فضبٕ  بکن ثز آى، کِ ثِ فٌَاى هح٘ظ ث٘ي
ّبٕ ثغ٘بر تب ٘زاذار ثز ؽَد، اس فَاه  ٍ هح٘ظؽٌبختِ هٖ

-ّب هٖفزآٌٗه تَعقِ ا توبفٖ ٍ فقبح٘  کؾَرّب ٍ عبسهبى

؛ (IE1)احوللیٖ  ثبؽه  عغح پبٗهارٕ ٍ اهٌ٘  در عغح ثی٘ي 
؛ (IE2)رٍاثظ  بکن ه٘بى کؾَرّب )اقتقبدٕ؛ فزٌّگٖ ٍ    ( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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؛ اعیت بدُ اس تجزث٘یب    (IE3)احوللیٖ  ّبٕ ثی٘ي ٍ َد تحزٗن
؛ (IE5)؛ رقبثیی  در عییغح  ْییبًٖ  (IE4)عییبٗز کؾییَرّب  

، اس اثقیبد  (IE6)افتوبدعبسٕ ٍ اٗجبد افتوبد ثزإ هؾیبرک   
هبًٖ احوللٖ ثزإ تج٘ی٘ي فولازدّیبٕ عیبس   ّبٕ ث٘يهح٘ظ
 ثبؽه کِ در هغبحقِ  ب ز هَرد ارسٗبثٖ قزار ازفتٌه هٖ

ثزإ عَْح  هقزفٖ هتغ٘زّبٕ افلٖ ٍ فزفیٖ پیضٍّؼ       
ایذارٕ  فَر  اختقبر ًبمثِ ّبهَح ِدر  هاٍ  ٍ ًوَدارّب، 

  اًهؽهُ
 

 فبزي -هراتب گرٍّيتحلیل سلسلِفرآیٌد 
فزآٌٗیه  در اٗي قغو  اس پیضٍّؼ، پیظ اس اًجیبم هزا ی      

- هاق  در ِ اهایبى  فبسٕ، -هزاتت ازٍّٖل٘  علغلِتح

  ٖ ایزدد   پذٗزٕ ثزإ ّزهؤح ِ ٍ ٍسى ًْب ٖ آى هؾی ـ هی

پیذٗزٕ ٍ ٍسى ًْیب ٖ   عپظ ثز اعبط ه٘شاى در یِ اهایبى  
ـ ّب ٗیب  ثزإ ّزهؤح ِ، رتجِ ًْب ٖ ّز کهام اس هؤح ِ -ؽیبخ

 عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗإ( هؤ ز ثز فزآٌٗه ّبٕ هح٘غٖ )سهٌِ٘
ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى هؾ ـ ؽه  در ٍاقیـ   در ادارُ
ّب  بکٖ اس آى اع  کِ اس ًؾز خجزابى ادارُ کی   اٗي ٗبفتِ

ّییبٕ ؽییبخـؽیی٘ت  اعییتبى هبسًییهراى، تزت٘ییت اٍحَٗیی  
-، ثِعبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗإ( هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ )سهٌِ٘

 ثبؽه8فَر  ذٗ  هٖ
ٖ  0 ،(E1ّبٕ اقتقبدٕ )هح٘ظ  0 َ -  هحی٘ظ ع٘بعی  ًٖقیبً
(E2،) 1ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖ  هح٘ظ (E4،) 2 هحی٘ظ  -

-  هح٘ظ4ٍ  (،E3  هح٘ظ ادارٕ )3(، E5) ّبٕ تاٌَحَصٗاٖ

  (E6) احوللّٖبٕ ث٘ي
 

 
 ٍزى ًْبیي ٍ رتبِ ّر شبخص :2جدٍل 

ٍزى  پییريحداقل درجِ اهكبى هتغیرّبي اصلي تحقیق ردیف

 ًْبئي

 رتبِ ًْبئي

 0 070 2 0 ّبٕ اقتقبدٕهح٘ظ 0

 0 047 2 700 2 قبًًَٖ -هح٘ظ ع٘بعٖ 0

 3 021 2 131 2 هح٘ظ ادارٕ 1

 1 051 2 370 2 ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگٖهح٘ظ 2

 2 005 2 220 2 ّبٕ تاٌَحَصٗاٖهح٘ظ 3

 4 222 2 030 2 احوللّٖبٕ ث٘يهح٘ظ 4

)مآخد: محاسبات تحقيق(

 

ّزهؤح یِ ٍ رتجیِ ًْیب ٖ ّیز کیهام اس      اس عزفٖ ٍسى ًْیب ٖ  
ـ ّب ٗب هؤح ِ ّیبٕ هح٘غیٖ هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه      خزدُ ؽیبخ

در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى     عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
ّب  بکٖ اس آى اع  کیِ  هحبعجِ ازدٗه  در ٍاقـ اٗي ٗبفتِ

اس ًؾز خجزابى ادارُ ک  ؽ٘ت  اعیتبى هبسًیهراى، تزت٘یت    
إ( هؤ ز ثز فزآٌٗه ٘غٖ )سهٌِّ٘بٕ هحسٗز ؽبخـاٍحَٗ  

 ثبؽه8فَر  ذٗ  هٖ، ثِعبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ

 
 ّبٍزى ًْبیي ٍ رتبِ براي ّریک از زیر  شبخص :3جدٍل 

 هتغیر

 رتبِ

ّبي هحیط

 اقتصبدي

ّبي هحیط

 قبًًَي -سیبسي

ّبي هحیط ّبي اداريهحیط

اجتوبعي ٍ 

 فرٌّگي

ّبي هحیط

 تكٌَلَشیكي

ّبي هحیط

 الولليبیي

0 =EC2 (2 000) =PO4 (2 122) =AE3 (2 053) =SC2 (2 073) =TE3 (2 102) =IE3 (2 040) 

0 =EC1 (2 054) PO29 (2 003) =AE5 (2 030) =SC4 (2 041) =TE4 (2 003) =IE2 (2 015) 

1 =EC9 (2 033) =PO1 (2 041) =AE2 (2 022) =SC6 (2 030) =TE2 (2 006) =IE1 (2 034) 

2 =EC6 (2 022) =PO6 (2 033) =AE1 (2 005) =SC5 (2 032) =TE5 (2 071) =IE5 (2 025) 
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 :3اداهِ جدٍل 

3 =EC3 (2 001) =PO5 (2 024) =AE4 (2 002) =SC1 (2 014) =TE1 (2 32) =IE6 
(2 001) 

4 =EC7 (2 66) PO39 (2 00) =AE6 (2 71) =SC8 (2 002) **** =IE4 
(2 54) 

5 =EC4 (2 20) **** **** =SC7 (2 23) **** **** 

6 =EC5 (2 15) **** **** =SC9 (2 04) **** **** 

7 =EC8 (2 05) **** **** =SC3 (2 01) **** **** 

 )مآخد: محاسبات تحقيق(
 

 بحث
ثٌهٕ فَاهی  ٍ  رتجِؽٌبعبٖٗ ٍ ّهف افلٖ پضٍّؼ  ب ز، 

إ( هییؤ ز ثییز فزآٌٗییه ّییبٕ هح٘غییٖ )سهٌ٘ییِسٗزؽییبخـ
 در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى    عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ

فَاهی   در ٍاقـ در اٗي پضٍّؼ، ثزإ ؽٌبعیبٖٗ  اع    ثَدُ
ٖ إ( هؤ ز ثز فزآٌٗه هح٘غٖ )سهٌِ٘ ٖ  کیبرآفزٌٗ اس  عیبسهبً

ِ چٌ٘ي  ْ  رٍػ دح ٖ فبسٕ ثْزُ ازفتِ ٍ ّن ثٌیهٕ  رتجی
 ِ  کییبرآفزٌٖٗإ( هییؤ ز ثییز فزآٌٗییه فَاهی  هح٘غییٖ )سهٌ٘یی

ٖ     اس رٍػ فزاٌٗه عبسهبًٖ  -تحل٘ی  علغیلِ هزاتیت ازٍّی
 فبسٕ اعت بدُ ؽهُ اع  

-اس آسهَى عَا  اٍ  پضٍّؼ هجٌٖ ثز اٗیي ًتبٗ   بفلِ     

ٖ إ( هؤ ز ثیز فزآٌٗیه   فَاه  هح٘غٖ )سهٌِ٘ک8ِ   کیبرآفزٌٗ
در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى کهاهٌیه؟       عبسهبًٖ

کبرؽٌبعبى ٍ خجزابى کِ اس ث٘ي  ثزاعبط ًؾزا ًؾبى داد، 
ؽبخـ در ًؾز ازفتِ ثزإ تب ٘ه ثِ رٍػ دح ٖ فیبسٕ؛   01

فَاه  ثِ فٌَاى  52-12تٌْب ؽؼ ؽبخـ ثب تَ ِ ثِ اف  
ٖ إ( هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه    هح٘غٖ )سهٌِ٘ ٖ  کیبرآفزٌٗ  عیبسهبً
ٖ   0، ّبٕ اقتقبدٕهح٘ظ  0تق٘٘ي ؽهًه8   -هح٘ظ ع٘بعی

ّییبٕ ا توییبفٖ ٍ  هحیی٘ظ  2  هحیی٘ظ ادارٕ، 1، قییبًًَٖ
-ّبٕ ثی٘ي هح٘ظ  4ٍ  بٕ تاٌَحَصٗاّٖهح٘ظ  3، فزٌّگٖ

 احوللٖ 
ثزإ تج٘٘ي عَا  دٍم پضٍّؼ هجٌٖ ثز ًتبٗ  چٌ٘ي ّن    
إ( هؤ ز ثز فزآٌٗه ثٌهٕ فَاه  هح٘غٖ )سهٌِ٘رتجِ ک8ِاٗي

در ادارُ ک  ؽی٘ت  اعیتبى هبسًیهراى     عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
چگًَِ اع ؟ ًؾبى داد کِ در اٗي هغبحقِ اس ؽؼ ؽیبخـ  

ِ  ه خجزابى؛ اٍحَٗ  هَح ِهَرد تب ٘ ثٌیهٕ آى ثیز   ّیب ٍ رتجی
ّییبٕ هحیی٘ظ  0 اعییبط ٍسى  بفییلِ ثییِ تزت٘ییت ؽییبه 8 

  1(، 047 2قبًًَٖ ) -  هح٘ظ ع٘بع0ٖ(، 070 2اقتقبدٕ )
ّیبٕ    هحی٘ظ 2(، 051 2ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگیٖ ) هح٘ظ

  4(، ٍ 021 2)   هحییی٘ظ ادار3ٕ(، 005 2تاٌَحیییَصٗاٖ )
 ثَدُ اع  (، 222 2احوللٖ )ّبٕ ث٘يهح٘ظ
ّبٕ تحق٘ن  ب ز ثب عیبٗز ٗبفتیِ   در هَرد هقبٗغِ ٗبفتِ    

هحققبى، ثبٗه اؽبرُ کیزد کیِ اٗیي پیضٍّؼ ثیب اعیت بدُ اس       
ّبٕ هح٘غیٖ( هیَ ز ارا یِ    )هه هح٘غٖ ّبٕ ث٘ؾتز هَح ِ

ؽهُ ثیز فزاٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ اؽیبرُ ؽیهُ تَعیظ        
ّیب  ي هه هحققبى هَرد ذکز در پضٍّؼ، عقٖ ثز تَعقِ اٗ

ٖ    داؽتِ اع ، در ٍاقـ ّوبى ایزدد،  اًَیِ کیِ هت ؾیِ هی
ٕ  هح٘ظهؤح ِ  در ادارُ کی  ؽی٘ت  اعیتبى     ّیبٕ اقتقیبد

هبسًهراى، اس ًؾیز خجزایبى ث٘ؾیتزٗي تیب ٘ز را ثیز فزآٌٗیه       
ّیبٕ  هحی٘ظ چٌی٘ي هؤح یِ   کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ داؽتِ، ّین 

زآٌٗه تزٗي رتجِ ٍ تب ٘ز را ثز فاس ًؾز خجزابى کن احوللٖث٘ي
 ِ -کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ثِ خَد اختقبؿ دادُ اع   اس ٗبفتی

ّبٕ دٗگز تحق٘قب  ّوزاعتب ثبٗه اؽبرُ کزد کیِ عیزاثٖ ٍ   
ّیبٕ خیَد ث٘یبى داؽیتٌه کیِ      (، در ٗبفت0170ِّوابراى )

تیزٗي فبهی    ( هْین 041 2فَاه  ع٘بعیٖ/دٍح ، ثیب ٍسى )  
( کوتیزٗي ٍسى را ثیِ   201 2هح٘غٖ ٍ فبه  ثبسار ثیب ٍسى ) 

(، کِ در اثتها ؽیؼ  0161اًه  هق٘وٖ )د اختقبؿ دادُخَ
ؽبخـ را ثزإ فَاه  هح٘غٖ هتقَر ثَد، ثقیه اس تحل٘ی    
اعتفب  چْبر فبهی  هیَ ز ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را ثیِ       

(، هحیی٘ظ ادارٕ 24 2تزت٘ییت8 ارتجییبط ثییب ارثییبة ر ییَؿ ) 
(2 12 ٖ (، ٍ هحیی٘ظ 06 2فزٌّگییٖ ) -(، هحیی٘ظ ا توییبف

سادُ ( هقزفٖ کزد  تحق٘ن عیبالرٗبى 05 2قبًًَٖ ) -ع٘بعٖ
(، ً٘ش ثب تبک٘ه فَاه  هح٘غٖ درٗبفتٌیه  0172ٍ ّوابراى )

کییِ ارتجییبط ثییب ارثییبة ر ییَؿ دارإ ث٘ؾییتزٗي ه٘ییبًگ٘ي   
احوللٖ ً٘یش  تب ٘زاذارٕ ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ هح٘ظ ث٘ي

کوتزٗي ه٘یبًگ٘ي تب ٘زایذارٕ ثیز کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ را      
ى ا   کِ اٗي تحق٘ن ّوغیَ ثیب   تَاکغت کزدًه  پظ هٖ

هح٘غیٖ  اٗي تحق٘قب  ابهٖ در  ْ  ؽٌبخ  ثْتز فَاه  
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هیَ ز ثیز تَعیقِ فزآٌٗیه کیبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ       إ( )سهٌِ٘
 ثزداؽتِ اع  

ّب ً٘ش هؾ ـ ازدٗه ثٌهٕ سٗز ؽبخـدر تج٘٘ي ٍ رتجِ    
ّیبٕ اقتقیبدٕ، ٍ یق٘     اس ًؾز خجزابى، ثزإ هحی٘ظ کِ 

( ث٘ؾیتزٗي اّو٘ی  ٍ ٍ یَد    EC2 جب  اقتقیبدٕ کؾیَر )  
تزٗي اّو٘ی   کن( EC8اذاراى ثب ًقهٌٗگٖ هٌبعت )عزهبِٗ

ٖ هح٘ظرا دارا ّغتٌه  ثزإ  ٖ  -ّبٕ ع٘بعی ،  یبثغِ  قیبًًَ
( ث٘ؾیتزٗي  PO3)ازا ٖ ٍ ؽبٗغتِ عبالرٕ در ًؾبم دٍحتیٖ  

تزٗي اّو٘  را ثیِ  ؛ کن(PO4)ثغتزعبسٕ قبًًَٖ  اّو٘  ٍ
ٕ ظهحی٘ خَد اختقبؿ دادُ اع   ثیزإ   ، خیظ  ّیبٕ ادار

ٍ   ؛(AE3)ّبٕ ا زا ٖ هؾٖ ثایبرا٘زٕ   ث٘ؾیتزٗي اّو٘ی  
تیزٗي اّو٘ی  را   کین ( AE6)احگَّب ٍ ًؾبم  هٗه ههٗزٗتٖ 

ٖ  هح٘ظدارًه  اس عزفٖ ً٘ش ثزإ  ، ّبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگی
تزٗي فبهی  ٍ  ؛ هْن(SC2)ثبٍرّبٕ ا توبفٖ اس ًؾبم ادارٕ 

بهی  تلقیٖ   تیزٗي ف اّو٘ ؛ کن(SC3)ّبٕ هزدهٖ هؾبرک 
اٗجیبد   ّیبٕ تاٌَحیَصٗاٖ،  هحی٘ظ چٌی٘ي ثیزإ   ازدٗه  ّن

تیزٗي هتغ٘ییز، ٍ ًیَؿ ٍ عییغح   ؛ هْیین(TE1) هؾیبغ  ًیَٗي  
تیزٗي هتغ٘یز هقزفیٖ    اّو٘ی   ؛ کن(TE3)تاٌَحَصٕ  ب ز 

هت ققیبى  احوللٖ، ّبٕ ث٘يهح٘ظؽه  در ًْبٗ  ً٘ش ثزإ 
-ّیبٕ ثی٘ي  ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى، ٍ َد تحزٗن

تزٗي فبه  هَ ز ثز کبرآفزٌٖٗ قلویهاد  ؛ را هْن(IE3)ٖ احولل
-؛ را کین (IE4)کزدًه ٍ اعت بدُ اس تجزث٘ب  عبٗز کؾیَرّب  

 تزٗي فبه  داًغتٌه اّو٘ 

هزٍر هغبحقب  ٍ تحق٘قب  هزتجظ ثب هَ َؿ پیضٍّؼ در      
هٌبثـ فلوٖ ٍ پضٍّؾٖ هَٗه اٗیي اهیز اعی  کیِ تیبکٌَى      

ؽٌبعیبٖٗ ٍ  ّؼ )تحق٘قٖ کبهلٖ در خقَؿ هَ یَؿ پیضٍ  
ِ    رتجِ إ( هیؤ ز ثیز فزآٌٗیه    ثٌیهٕ فَاهی  هح٘غیٖ )سهٌ٘ی

( اًجبم ًؾهُ اع ، ّزچٌیه تحق٘قیبتٖ   عبسهبًٖ کبرآفزٌٖٗ
ؽیَد  اس  تقزٗجب هؾبثِ ٍ ابّبه ثِ فَر  غ٘ز عَحٖ ٗبف  هٖ

ّبٕ هیَرد  ثٌهٕ ؽبخـتَاًه ثب رتجِهٖعزفٖ اٗي پضٍّؼ 
داؽتِ ثبؽه، ٗقٌٖ ّب هغبحقِ کبرثزدّبٕ را ً٘ش ثزإ عبسهبى

تَاًیه؛ ًقیؼ، اّو٘ی  ٍ رتجیِ     کِ ًتبٗ  اٗي پضٍّؼ هٖاٗي
ٖ إ( هؤ ز ثز فزآٌٗه ّبٕ هح٘غٖ )سهٌِ٘ؽبخـ  کیبرآفزٌٗ
ثزإ ههٗزاى عبسهبى هَرد هغبحقِ آؽابر عبسد،  را عبسهبًٖ

ّبٕ کتى خَد ثزإ عبسهبى، اٗیي فَاهی    رٗشٕتب در ثزًبهِ
ّب ٍ اّو٘ی   ب تَ ِ ثِ ٗبفتِ ب  ثرا هَرد تَ ِ قزار دٌّه  

ٖ ثز فزآٌٗیه  إ( هح٘غٖ )سهٌِّ٘بٕ ؽبخـاٗي   کیبرآفزٌٗ
ُ    عبسهبًٖ کبرّیبٕ  ، هَارد ذٗی  ثیِ فٌیَاى پ٘ؾیٌْبدا  ٍ را

تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در عبسهبى هیَرد هغبحقیِ ارا یِ    
 ازدد8هٖ
اًَیِ کیِ در اٗیي پیضٍّؼ     ّبٕ اقتقبد8ٕ ّویبى هح٘ظ  0

تییزٗي فبهیی  تقییبدٕ هْیینّییبٕ اقهؾیی ـ ؽییه، هحیی٘ظ
-ثبؽٌه  در ٍاقـ هح٘ظتب ٘زاذار ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هٖ

ّبٕ اقتقبدٕ ثب تغ٘٘ز فز ِ ٍ تقب بٖٗ هحقَال ، هبّ٘  
ّیب در  ّب ٍ ؽزک ثبسار ٍ افشاٗؼ عغح رقبث  ه٘بى عبسهبى

تیزٗي فبهی    ارا ِ خههب  ٍ تَح٘ه ث٘ؾیتز ٍ ثْتیز ثیِ هْین    
ّیب  اًه  عبسهبىعبسهبًٖ ؽهُ تب ٘زاذار ثز تَعقِ کبرآفزٌٖٗ

ّبٕ ّبٕ اقتقبدٕ ثزإ تجشِٗ ٍ تحل٘  هح٘ظثب اٗجبد ت٘ن
اقتقبدٕ ٍ عٌجؼ هبّ٘  ٍ تَققیب  ثبسارّیبٕ اقتقیبدٕ    

ّیب ا بعیِ ٍ تغ٘٘یزا     تَاًه تیب  یهٕ ثیز اٗیي هحی٘ظ     هٖ
 ثٌٖ٘ کٌه ا توبحٖ آى را کٌتز  ٍ پ٘ؼ

ثیِ  ّبٕ چیَى ؽی٘ت ،   قب8ًًَٖ عبسهبى -  هح٘ظ ع٘بع0ٖ
     ٖ  -دح٘  هبّ٘  دٍحتیٖ ثیَدى آى تیبثقٖ اس هحی٘ظ ع٘بعی
إ قبًًَٖ خَد ّغتٌه  ٗقٌٖ در هغب   ههٗزٗتٖ خَد چبرُ

 ٖ ّیبٕ دٍحی  ًهارًیه     ّیب ٍ ع٘بعی    ش پذٗزػ خظ هؾی
تهٍٗي ٍ ثبسًگزٕ السم در ٍؽبٗا ٍ ًقؼ دٍح  هتٌبعت ثیب  
ا ایبم قیبًَى اعبعیٖ؛ تبک٘ییه ثیز رفبٗی  قیبًَى در ًؾییبم       

تَاًه کبرآهه ًوَدى قَاً٘ي ٍ هقزرا  دٍحتٖ هٖاًتقبثب ؛ ٍ 
سهٌِ٘ را ثزإ اٗجبد فضبٕ السم  ْی  تَعیقِ کیبرآفزٌٖٗ    

 عبسهبًٖ هح٘ب کٌه 
ّبٕ ا توبفٖ ٍ فزٌّگ8ٖ ٗایٖ اس فَاهی  هْین ٍ      هح٘ظ1

ّیبٕ ا تویبفٖ ٍ   هؤ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ هح٘ظ
تٍُ ثیز  ّیب فی  فزٌّگٖ اع   اس آًجبٖٗ کِ اهیزٍسُ عیبسهبى  

ّیبٕ خیَد اس هبّ٘ی  فزٌّگیٖ ٍ ا تویبفٖ ً٘یش       هبهَرٗ 
ّییبٕ ا تویبفٖ ٍ فزٌّگییٖ ثییز  ثزخیَردار ّغییتٌه؛ هحی٘ظ  

فولازد آًبى ثغ٘بر تب ٘زاذار اع   عیبسهبى ثبٗیه تیهاث٘زٕ    
اًهٗؾه کِ تقَرا  ذٌّیٖ ٍ ثیبٍر ا تویبفٖ هٌبعیت ٍ     ثٖ

خَثٖ اس خَد ثجبٕ ثگذارد؛ ازاٗؾٖ در عبسهبى ثیِ ٍ یَد   
 ّبٕ هزدهٖ را  لت کٌٌه کِ هؾبرک آٍرًه 

ثبٗیه تاٌَحیَصٕ را   ّیب  عیبسهبى ّبٕ تاٌَحَصٗا8ٖ   هح٘ظ2
ًَفٖ چبحؼ ثهاًٌه، سٗزا تاٌَحیَصٕ اس ٗیك عیَ ثیب فیزاّن      
آٍردى اهابى تٌَؿ در هحقَال  ٗب ٍرٍد عزٗـ ثِ ثبسارّبٕ 
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تَاًه فزفتٖ ثزإ کغت هشٗی  رقیبثتٖ درثزاثیز      هٗه، هٖ
ّییب ثبٗییه ثییِ پ٘بهییهّبٕ  دٗگییز، آىرقجییب ثبؽییه ٍ اس عییَٕ 

ثبسارٗبثٖ تاٌَحَصٕ  هٗه کبهته ٍاقیا ثیَدُ ٍ   کبرآفزٌٖٗ ٍ 
هؾ ـ کٌٌه کِ آٗب هشاٗبٕ اعت بدُ اس تاٌَحَصٕ  هٗه ثز 

 ّبٕ ا بفٖ آى ثزتزٕ دارد ٗب خ٘ز  ّشٌِٗ
ّبٕ کِ تب ٘ز هتقبثی     هح٘ظ ادار8ٕ ٗاٖ دٗگز اس هح٘ظ3

ٍحتیٖ دارد، هحی٘ظ ادارٕ   ّیبٕ د )تب ٘ز ٍ تأ ز( ثیب عیبسهبى  
اع   رفبٗ  هَاردٕ چَى8 تقزٗا دق٘ین ٍؽیبٗا عیبسهبى    

ّیبٕ  هزکشٕ ٍ اعتبًٖ در  َسُ ههٗزٗ ،  ْی  هبهَرٗی   
عبسهبًٖ؛  هٍد ٍ هزس هؾ ـ ه٘یبى ٍؽیبٗا عیبسهبًٖ؛ ٍ    

  ٖ تَاًیه در  ًؾبم ارسٗبثٖ فولازد هٌؾن اس عَٕ عیبسهبى هی
 تَعقِ فزآٌٗه کبرآفزٌٖٗ هَ ز ثبؽه 

رٍاثظ ه٘بى احوللٖ ّبٕ ث٘يهح٘ظاحولل8ٖ ّبٕ ث٘ي  هح٘ظ4
ّبٕ ث٘ي دٍحتٖ،  کؾَرّب، ًقؼ کؾَرّبٕ هغتق ، عبسهبى

 د ٍّبٕ هزدم ًْب عبسهبىاحوللٖ،  ّبٕ غ٘زدٍحتٖ ث٘يعبسهبى
ثییِ دح٘یی  دّییه  را ًؾییبى هییٖ چٌییههل٘تٖ ّییبٕ ؽییزک 

ّییبٕ ثییشر  ّییب؛ ثبسارّییب ٍ عییبسهبىتب ٘زاییذارٕ ثییز دٍحیی 
اقتقییبدٕ؛ تغ٘٘ییز ٍ تحییَال   ْییبًٖ تییب ٘ز ثغیی٘برٕ ثییز   

ّب ثزإ اوزاُ ًؾهى ٍ ّبٕ عبسهبًٖ دارًه  عبسهبىع٘بع 
ّبٕ دا وبه در  ب  تغ٘٘یز،  ثغجـ فقت ًوبًهى اس اٗي هح٘ظ

ّوغییَ ثییب تغ٘٘ییزا   ْییبًٖ در  ثبٗییه َّؽیی٘بر ثبؽییٌه تییب
ّب ثب ححیبػ اٗیي هغیب  ،    فزاٌٗهّبٕ کبرٕ خَد در عبسهبى

ٖ    ّبٕ کبرآفزٌٗبًِ ٍ اقتقیبدٕ آى عز  -ّیب ثیِ ؽاغی  هی

 اًجبهه 
در پبٗبى ثبٗه اؽبرُ کزد فَاهلٖ کِ در اٗي پیضٍّؼ ثیِ       

هؤ ز ثز فزاٌٗه کبرآفزٌٖٗ إ( هح٘غٖ )سهٌِ٘فٌَاى فَاه  
ثٌیهٕ ؽیهًه، در ٍاقیـ    هقزفٖ ٍ اٍحَٗ  عبسهبًٖ ؽٌبعبٖٗ،

ًؾزا  خجزابى ٍ ههٗزاى ادارُ ک  ؽ٘ت  اعتبى هبسًهراى 
تَاى ثب هه ًؾز قیزار دادى  ثَدُ اع   کِ در اٗي عبسهبى هٖ

اٗي فَاه ، ابهٖ هْن در  ْ  تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ 
در عبسهبى هذکَر ثزداؽ   در اداهِ ثیب تَ یِ ثیِ اّو٘ی      

را ثییِ فٌییَاى پ٘ؾییٌْبداتٖ ثییزإ اًجییبم هَ ییَؿ هییَاردٕ 
 ازدد8تحق٘قب  آتٖ ارا ِ هٖ

     اعت بدُ ٍ هَرد آسهَى قیزار دادى هیه  تحق٘ین
ّیبٕ دٍحتیٖ    ب ز ثب تَ ِ ثِ  بهـ ثیَدى آى در عیبسهبى  

 دٗگز 

    ثزؽوزدى ٍ آسهَى فَاه  هَ ز دٗگز ثیز فزآٌٗیه
 کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ 

 ـ ّب ٗب هارا ِ ههحٖ  هٗه  ْ  تج٘٘ي آع٘ت  َاًی
تَعقِ کبرآفزٌٖٗ عیبسهبًٖ در عیبسهبى  ب یز ٗیب      هح٘غٖ

 ّب دٗگز عبسهبى
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Abstract: 

The purpose of the present research was to identify and rank the effective environmental (background) 

indices on OE process in Mazandaran Fisheries Organization. In terms of data collection, the method used in 

this study was the descriptive-survey method and in terms of research purposes, it was an applied research. 

Statistical population included experts and leading experts of Mazandaran fisheries organization in 2014. 

After literature review, the effective environmental (background) indices on OE were identified. Data were 

collected using Delphi and paired comparisons questionnaires, and analyzed using fuzzy Delphi method and 

FAHP. The results showed that the effective environmental (background) indices on OE, in order of priority, 

were the economic environments, legal-political environment, social-cultural environment, technological 

environment, administrative environment and international environment. 
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