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چکیذٌ
زض ؾالّای اذیط تا تَجِ تِ اّویت هؿایل هالی ،شیٌفؼاى ظًجیطُ تأهیي اًتظاض زاضًس کِ هؿایل هالی ًیع زض ظًجیطُ تأهیي هَضز
تَجِ لطاض گیطز .تٌاتطایي ّسف پػٍّف قٌاؾایی ٍ اٍلَیت تٌسی ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی زض نٌایغ
تَلیس فَالز انفْاى تَز .پػٍّف حاضط کاضتطزی تَزُ ٍ تهَضت آهیرتِ اًجام گطفت .تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطی ّسفوٌس
 12ذثطُ آقٌا تِ پػٍّف تؼییي گطزیس .زض ترف کیفی تطای کسگصاضی ٍ قٌاؾایی ػَاهل اظ تحلیل هضوَى تا تِ کاضگیطی ًطم
افعاض هکؿکیَزا اؾتفازُ گطزیس .تطای اٍلَیت تٌسی ػَاهل زض ترف کوی تحلیل ؾلؿِ هطاتثی تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض
ؾَپطزؾیػى تِ کاض گطفتِ قسً .تایج حانل ًكاى زاز کِ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی قاهل  8هضوَى
کلی ؾطػت تحَیل ،ضػایت لَاًیي ،کاضایی ظًجیطُ تأهیي ،حوایت هسیطاى اضقس ،پاؾرگَیی ،فٌاٍضی اعالػاتّ ،عیٌِّای
ظًجیطُ تأهیي ٍ لاتلیت اعویٌاى هیتاقٌس .کِ حوایت هسیطاى اضقس تا ٍظى  0/275زض اٍلَیت اٍل ٍ لاتلیت اعویٌاى تا ٍظى
 0/021زض اٍلَیت آذط لطاض زاضز .ایي پػٍّف اظ اٍلیي هغالؼاتی هی تاقس کِ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي
هالی زض نٌایغ تَلیس فَالز انفْاى ضا قٌاؾایی کطزُ ٍ تِ قطکتّای هطتَعِ تطای تِ کاضگیطی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی
کوک هیکٌس.
کلمات کلیذی :ظًجیطُ تأهیي ،هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی ،فَالز انفْاى.
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-9مقذمٍ
اظ ظهاى تحطاى هالی ؾال  ،2008قطکتّا ٍ قطکای ظًجیطُ تاهیي آىّا تا جطیاىّای ًمسی هحسٍز ٍ زقَاضی زض تاهیي هالی اظ
تاًکّا هَاجِ قسُاًس .تطای هماتلِ تا ایي ٍضؼیت ًاهغلَب ،فؼاالى ظًجیطُ تأهیي ؾؼی کطزًس ؾطهایِ زض گطزـ ذَز ضا کاّف زٌّس،
ّعیٌِ ّای تْطُ ٍ ًطخ تسّی ذَز ضا اظ عطیك ؾاظٍکاضّای هالی کاّف زٌّس .اظ ایي ضٍ ،ضٍـّای تاهیي هالی ظًجیطُ تاهیي 1تِ
تسضیج تَؾؼِ یافتٌس ) .(Jia et al., 2019زض چٌیي فضایی ،زض ًظط گطفتي یکپاضچگی ػَاهل هؤثط تط هَفمیت قطکتّا زض
فطایٌس تهوینؾاظی اهطی ضطٍضی هیتاقس .تهوینگیطی زض هسیطیت ظًجیطُ تأهیي تایس تا تهویوات هالی زض ضاتغِ تا ؾطهایِگصاضی
زض زاضاییّا ،ضقس ؾَز ٍ افعایف فطٍـ تِ نَضت یکپاضچِ نَضت پصیطز ،چطا کِ ایي ػَاهل تط اضظـ ؾْام قطکت تأثیط هیگصاضًس
(ّ .)Chaharsoughi & khakbazani, 2018سف ظًجیطُ تأهیي هالی ایي اؾت کِ جطیاىّای هالی تا جطیاىّای اعالػات ٍ
جطیاىّای هحهَل ضا تِ هٌظَض تْثَز هسیطیت جطیاى پَل ًمس اظ هٌظط تأهیي هالیّ ،واٌّگ کٌس ).(Wuttke et al., 2019
تاهیي هالی ظًجیطُ تاهیي جطیاى تاظُ ای اظ تحمیمات اؾت کِ تا ّسف تْیٌِؾاظی جطیاىّای هالی زض ؾغح تیي ؾاظهاًی اظ عطیك
ضاُ حلّای اًجام قسُ تَؾظ هَؾؿات هالی یا اضائِ زٌّسگاى اًجام هیقَز .زض تیاًی زیگط تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي هجوَػِای اظ
تکٌیکّا ،ضٍیسازّا ٍ اتعاضّای هالی هیتاقسکِ جْت تْیٌِ ؾاظی ؾطهایِ زض گطزـ ٍ ّعیٌِّا زض ؾطتاؾط ظًجیطُ تأهیي ،اظ عطاحی
هحهَل ،تأهیي تساضکات ،تَلیس ،اًثاض ،تَظیغ ٍ ذسهات پؽ اظ فطٍـ هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز ( Fath Allah & Najafi,
ّ .)2016وچٌیي ضاُ حلّای ظًجیطُ تاهیي ضا تطای کاّف ضیؿکّای هالی اضائِ هیزّس .زض اًجام ایي کاض ،ظًجیطُ تأهیي هالی تط
ضٍی ظًجیطُ تاهیي ٍ هكاضکت هالی هتوطکع اؾت تا تتَاًس پؽاًساظ ،ایجاز ؾَز ٍ کاضایی هسیطیت زاضایی ضا تطای ّوِ اػضای قثکِ
تاهیي کٌس )ّ.(Pellegrino et al., 2019سف اظ تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي ،تطاظ کطزى جطیاىّای هالی تا جطیاى هحهَل ٍ
اعالػات تِ هٌظَض تْثَز هسیطیت جطیاى ًمسیٌگی اظ زیسگاُ ظًجیطُ تأهیي اؾت ) .(Wuttke et al., 2019قیَُّای تأهیي هالی
ظًجیطُ تأهیي ًِ تٌْا ؾطهایِگصاضی ضا زض ظًجیطُ تأهیي تْیٌِ کطزُ اؾت ،تلکِ تا کاّف ضیؿک پیف فطو تأهیي کٌٌسُ ٍ
ؾازُؾاظی فطآیٌسّا ،ضاُ ضا تطای ازغام تْتط ؾِ جطیاى زض ظًجیطُ تأهیي ّوَاض کطزُ اؾت (.)Martin & Hofmann, 2017
ظًجیطُ تأهیي هالی تیكتط تِ جطیاى پَل زض یک ظًجیطُ اقاضُ زاضز .تطای تْیٌِؾاظی ایي فطآیٌسّای هالی ،هسیطیت ظًجیطُ تأهیي
هالی 2تِ قطکتّا کوک هیکٌس تا اظ تیطٍى تِ کل ظًجیطُ تٌگطًس .ایي ضٍیکطز جاهغ تط ّواٌّگی تیي ؾایط ترفّا زض ظًجیطُ
توطکع زاضز ( .)Chaharsoughi & khakbazani, 2018تٌاتط تؼطیفی زیگط هفَْم هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی قاهل فطاّن
کطزى اتعاضّای ًَیي تأهیي هالی تطای ظًجیطُ تأهیي تَؾظ تاًکّا ٍ هَؾؿات اضایِ زٌّسُ ذسهات هالی تِ ػٌَاى قطکای ظًجیطُ
تأهیي اؾت .ضٍیکطز زیگط تط هسیطیت هالی ظًجیطُ تأهیي آى ضا هجوَػِای اظ فطآیٌسّا هیزاًس کِ تثازل ًمسیٌگی ،هَجَزیّا ٍ
هسیطیت اعالػات زض عَل ظًجیطُ تأهیي ضا قاهل هیقَز (.)Fath Allah & Najafi, 2016
اظ ؾَیی تا تَجِ تِ هعایای نٌایغ فَالز ایطاى اظ جولِ تحطیک ٍ تكَیك کاضآفطیٌی ،پَیایی ٍ اًؼغافپصیطی ،تاظزّی تاال ،گؿتطزگی
ٍ تأثیط ظیازقاى زض تَلیس ًاذالم هلی کكَض ٍ تِ زلیل ضیؿک تاالی تَلیس زض ؾالّای اذیط ایي نٌایغ تا هكکالت هتؼسزی زض تأهیي
هالی هَاجِاًس .زض حالیکِ هكکالتی کِ نٌایغ فَالز زض اضتثاط تا تأهیي ؾطهایِ هَضز ًیاظ تجطتِ ًوَزُاًس هیتَاًس اظچٌس هٌثغ ًیع ًاقی
گطزز ،هوکي اؾت تاظاض هالی زاذلی ،هحهَالت ٍ ذسهات هالی ضا تِ اًساظُ کافی اضائِ ًٌوایس ٍ یا ایٌکِ تِ زلیل کوثَز هکاًیعمّای
هٌاؾة تأهیي هالی ٍ ػسم اًؼغافپصیطی لاًًَی یا قکافّایی کِ زض چاضچَبّای لاًًَی ٍجَز زاضزً ،اقی گطززّ .وچٌیي تِ زلیل
فكاض التهازی حانل اظ تحطاى هالی کِ ذَز ًاقی اظ ضکَز التهازی ٍ تحطینّای کكَض هیتاقس ،تؼساز ظیازی اظ قطکتّای تَلیس
فَالز ،زض هؼطو ظیاى لطاض گطفتِاًس .تؿیاضی اظ ایي تٌگاُّا السام تِ تَلف تَلیس ذَز ًوَزُ ٍ یاحتی تسلیل تحطاى ٍضقکؿت قسُاًس.
هؤؾؿات هالی ًیع تطای حفؼ هَلؼیت ذَزقاى جْت کاّف ظیاى ٍ ضیؿک هالی ٍ ایجاز ؾالهت التهازی ،زؾتَضالؼول هثتٌی تط
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لغغ اػتثاض ضا اجطا هیکٌٌس.
زض ؾالیاى گصقتِ هغالؼاتی زض ظهیٌِ یکپاضچگی تهویوات زض هَضز جطیاىّای فیعیکی ٍ جطیاىّای هالی زض هسیطیت ظًجیطُ تأهیي
نَضت گطفتِ اؾت .ایي هغالؼات ػوستاً تِ اضائِ هسلّای هفَْهی ٍ یا هغالؼات هَضزی هحسٍز قسُاًس .لیَّ ٍ 3وکاضاى ()2015
هؿائل هطتَط تِ ظًجیطُ تأهیي هالی زض چیي ضا تط اؾاؼ ًوًَِ ای اظ  45غٍضًال تطتط چیٌی تطضؾی کطزًس .گالؾویٌَّ ٍ 4وکاضاى
(ً )2016رؿتیي تطضؾی جاهغ ظًجیطُ تأهیي هالی ضا تط اؾاؼ  119همالِ هٌتكط قسُ اظ  2000تا  2014اًجام زازًس .اذیطاً ایکؿٍَ 5
ّوکاضاى ( )2018تِ تطضؾی ازتیات ظًجیطُ تأهیي هالی تطاؾاؼ پػٍّفّای لثلی اظ پایگاُ زازُّای انلی زاًكگاّی اًجام پطزاذتٌس
ٍلی پػٍّفّای اًجام گطفتِ زض ایي ظهیٌِ ٌَّظ ًتَاًؿتِ اؾت ٍالؼیات هَجَز زض ظًجیطُ تاهیي زض ظهیٌِ هسیطیت ظًجیطُ تأهیي
هالی ضا تِ نَضت یکپاضچِ ٍ ّوعهاى زض ًظط تگیطز .تٌاتطایي ًیاظ تِ اًجام یک تحلیل تِ هٌظَض اضایِ چاضچَب هفَْهی یکپاضچِ
هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی احؿاؼ گطزیس .تطای پط کطزى ایي قکاف ،پػٍّف حاضط تا ّسف اضایِ چْاضچَب یکپاضچِ هسیطیت
ظًجیطُ تأهیي هالی تا اؾتفازُ اظ ضٍیکطز آهیرتِ زض نٌایغ تَلیس فَالز انفْاى اًجام گطفت .پػٍّف حاضط اتتسا تِ قٌاؾایی ػَاهل
هَثط تط اضظیاتی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی زض نٌایغ تَلیس فَالز انفْاى تا اؾتفازُ اظ تحلیل هضوَى هیپطزاظز .ؾپؽ ایي ػَاهل
تا اؾتفازُ اظ تحلیل ؾلؿِ هطاتثی ضتثِ تٌسی هیگطزًس.
-2ريش ضىاسی پژيَص
هغالؼات هتؼسزی زض ظهیٌِ هسیطیت ظًجیطُ تأهیي اًجام قسُ ٍلی زضذهَل هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی هغالؼات اًسکی نَضت گطفتِ
زض ازاهِ تِ هطٍض ًتایج تطذی پػٍّفّای زاذلی ٍ ذاضجی زض ایي ظهیٌِ پطزاذتِ هیقَز.
جیاٍّ 6وکاضاى( )2019یکپاضچِ ؾاظی ػولیاتی ،یکپاضچِ ؾاظی فطآیٌس ٍ یکپاضچِ ؾاظی اعالػاتی ضا تِ ػٌَاى ػَاهل یکپاضچِ ؾاظی
تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي تیاى زاقتٌس ٍ .کاضآیی هسیطیت ،تؼْس هسیطیت ،اجطای لَاًیي ٍ ضػایت ّعیٌِّا ضا تِ ػٌَاى ػَاهل هْن
تطای ضؾیسى تِ ظًجیطُ تأهیي هالی هَثط تیاى زاقتٌس.
پلگطیٌٍَّ 7وکاضاى( ) 2019پػٍّكی تا ػٌَاى تاهیي هالی ظًجیطُ تاهیي؛ ًَؾاى لیوت کاال؛ هٌاتغ یاتی هسیطیت ضیؿک ظًجیطُ تاهیي
تجعیِ ٍ تحلیل قثیِ ؾاظی اًجام زازًسً .تایج ًكاى زاز کِ تأثیط ؾَئیچیٌگ تاهیي کٌٌسگاى ٍ جایگعیٌی کاال زض کاّف ،CPV
ضاحتی اتراش چٌیي اؾتطاتػی ّایی تط تطذی اظ قطایظ ذال هاًٌس اضظـ ًؿثی لیوت ّای تلٌسهست کاالّا ،حجن ذطیس ٍ ّعیٌِ
غطاهت هَضز ًیاظ تطای ایجاز لاتلیت اعویٌاى تِ قست تاثیط هیگصاضز.
گلؿاهیٌَّ ٍ 8وکاضاى (ً )2016رؿتیي تطضؾی جاهغ زض ظهیٌِ تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي تطاؾاؼ  119همالِ هٌتكط قسُ اظ  2000تا
 2014اًجام زازًس زض ایي هغالؼِ  11ػاهل تطای تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي قاهل تؼْس هسیطاى اضقس ،حؿاب ّای لاتل پطزاذت،
زضیافتٌی ،هَجَزی ّا ،تأهیي هالی زاضایی ّای ثاتت ،تؼْس تِ لَاًیي ،تکاضگیطی تؿتط فٌاضی اعالػات ،کاضایی ظًجیطُ تأهیي ،عطاحی ٍ
تَؾؼِ هحهَل ضػایت انَل اذاللی ،ؾطػت زؾتطؾی قٌاؾایی قس.
آشض ٍ ؾلواًی ًػاز ( ) 1396تا اؾتفازُ اظ ضٍیکطز هسلؿاظی ًطم زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى ػَاهل هَثط تط ظًجیطُ تأهیي هالی هثتٌی تط
ؾطهایِ ضا قاهل تأهیي هالی ایسُّا ،حوایت هسیطیتّ ،عیٌِّای التهازی ،اًؼغافپصیطی ،انالح ًظاضتّای هَاظی ٍ جایگاُ
ؾطهایِگصاضاى تؼییي کطزًس.
فتح اهلل ٍ ًجفی ( )1395تا تطضؾی  7تجطتِ زض ظهیٌِ هسیطیت هالی ظًجیطُ تأهیي ًكاى زازًس کِ هسیطیت قثکِ تَظیغ ،کٌتطل
هَجَزی ،اؾتطاتػیّای تَظیغ ،یکپاضچِؾاظی ٍ پاؾرگَیی ،عطاحی ٍ تَؾؼِ هحهَل ،فٌاٍضی اعالػاتّ ،عیٌِّای التهازی ،اضظـ
افعٍزُ ٍ اًؼغافپصیطی هحهَالت تجاضب پػٍّفّای لثلی زض ظهیٌِ هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی هیتاقٌس.
ؾؼیسی کلجاّی ( )1394پػٍّكی تا ػٌَاى تطضؾی ٍ اضظیاتی هسیطیت جطیاى هالی زض ظًجیطُ تأهیي ٍ قٌاؾایی تْتطیي ًْاز هالی تا
3

. Liu
. Gelsomino
5
. Xu
6
. Jia
7
. Pellegrino
8
. Gelsomino
4
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اؾتفازُ اظ تکٌیک ًظطیِ ًوَزاض ٍ ضٍیکطز هاتطیؽ فاظی 9زض قطکت تطاکتَضؾاظی ایطاى اًجام زازًس .هؼیاضّایی ّوچَى ًَآٍضاًِ ٍ
جسیس تَزى ذسهاتّ ،عیٌِ اضایِ ذسهات ،ضػایت انَل اذاللی ٍکاضی تَؾظ کاضکٌاى ،ؾطػت زؾتطؾی تِ ذسهات ،تکاضگیطی في
آٍضیْای جسیس ٍ  ...تِ ػٌَاى هؼیاضّای هطتثظ تا هسیطیت جطیاى هالی زض ظًجیطُ تاهیي قطکت تطاکتَضؾاظی ایطاى هی تاقٌس .زض ضتثِ
تٌسی گعیٌِ ّایی ّوچَى تاًک ّای تجاضی ،قطکتّای تیوِ ،نٌسٍق ّای تاظًكؿتگی ،قطکتّای ؾطهایِ گصاضی ٍ  ...تِ ػٌَاى
ًْازّای هالی فؼال زض ایي ظًجیطُ تأهیي هَثط هیتاقٌس کِ زض ایي ضتثِ تٌسی تاًکّای تجاضی ،قطکتّای تیوِ ٍ نٌسٍقّای
تاظًكؿتگی تِ تطتیة زض جایگاُّای اٍل تا ؾَم لطاض گطفتٌس.
ؾالرَضزُ ٍ ّوکاضاى(ً )1394كاى زازًس کِ لاتلیت اعویٌاى ،زضیافت ذسهات ،پاؾرگَیی ظًجیطُ تاهیي ،هٌاؾة تَزى
ّعیٌِّای ظًجیطُ تاهیي ٍ کاضایی هسیطیت ذسهات اظ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هالی ظًجیطُ تأهیي هیتاقٌس .زض جسٍل قواضُ ()1
ذالنِای اظ ًتایج پػٍّف آٍضزُ قسُ اؾت.
جسٍل قواضُ ( :)1ذالنِ ًتیجِ تحمیمات پیكیي
تكطیح همالِ

ًام ًَیؿٌسُ

ؾال

چیا ٍ ّوکاضاى

2019

پلگطیٌٍَّوکاضاى

2019

کاضآیی هسیطیت ،تؼْس هسیطیت ،اجطای لَاًیي ٍ ضػایت ّعیٌِّا ضا تِ ػٌَاى ػَاهل هْن تطای ضؾیسى تِ
ظًجیطُ تأهیي هالی هَثط تیاى زاقتٌس
ًتایج ًكاى زاز کِ تأثیط ؾَئیچیٌگ تاهیي کٌٌسگاى ٍ جایگعیٌی کاال زض کاّف  ،CPVضاحتی اتراش
چٌیي اؾتطاتػی ّایی تط تطذی اظ قطایظ ذال هاًٌس اضظـ ًؿثی لیوت ّای تلٌسهست کاالّا ،حجن
ذطیس ٍ ّعیٌِ غطاهت هَضز ًیاظ تطای ایجاز لاتلیت اعویٌاى تِ قست تاثیط هی گصاضز.

ایکؿَ ٍ ّوکاضاى

2018

چْاض ذَقِ تحمیماتی تطای تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي قٌاؾایی قس هَجَزی تا ؾیاؾت اػتثاضی تجاضی
تحت قطایظ پیچیسُتط ،تؼاهل تیي تهویوات تاهیي هجسز تطای افعایف لاتلیت اعویٌاى ،ضاّثطزّای
افعایف ؾطػت تحَیل زض ظًجیطُ تاهیي ٍ ًمف تاهیي هالی زض کاضآیی ظًجیطُ تاهیي

گلؿاهیٌَ ٍ ّوکاضاى

2016

زض ایي هغالؼِ  11ػاهل تطای تأهیي هالی ظًجیطُ تأهیي قاهل تؼْس هسیطاى اضقس ،حؿاب ّای لاتل
پطزاذت  ،زضیافتٌی  ،هَجَزی ّا ،تأهیي هالی زاضایی ّای ثاتت ،تؼْس تِ لَاًیي ،تکاضگیطی تؿتط فٌاضی
اعالػات ،کاضایی ظًجیطُ تأهیي ،عطاحی ٍ تَؾؼِ هحهَل ضػایت انَل اذاللی ،ؾطػت زؾتطؾی
قٌاؾایی قس.

آشض ٍ ؾلواًی ًػاز

1396

فتح اهلل ٍ ًجفی

1395

ؾؼیسی کلجاّی

1394

ؾالرَضزُ ٍ ّوکاضاى

1394

ػَاهل هَثط تط ظًجیطُ تأهیي هالی هثتٌی تط ؾطهایِ ضا قاهل تأهیي هالی ایسُ ّا ،حوایت هسیطیت،
ّعیٌِّای التهازی ،اًؼغاف پصیطی ،انالح ًظاضت ّای هَاظی ٍ جایگاُ ؾطهایِ گصاضاى تؼییي کطزًس.
هسیطیت قثکِ تَظیغ ،کٌتطل هَجَزی ،اؾتطاتػی ّای تَظیغ،یکپاضچِ ؾاظی ٍ پاؾرگَیی ،عطاحی ٍ
تَؾؼِ هحهَل ،فٌاٍضی اعالػاتّ ،عیٌِّای التهازی ،اضظـ افعٍزُ ٍ اًؼغاف پصیطی هحهَالت
تجاضب پػٍّف ّای لثلی زض ظهیٌِ هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی هی تاقٌس.
هؼیاضّایی ّوچَى ًَآٍضاًِ ٍ جسیس تَزى ذسهاتّ ،عیٌِ اضایِ ذسهات ،ضػایت انَل اذاللی ٍکاضی
تَؾظ کاضکٌاى ،ؾطػت زؾتطؾی تِ ذسهات ،تکاضگیطی في آٍضیْای جسیس ٍ  ...تِ ػٌَاى هؼیاضّای
هطتثظ تا هسیطیت جطیاى هالی زض ظًجیطُ تاهیي قطکت تطاکتَضؾاظی ایطاى هی تاقٌس
ًكاى زازًس کِ لاتلیت اعویٌاى ،زضیافت ذسهات ،پاؾرگَیی ظًجیطُ تاهیي ، ،هٌاؾة تَزى ّعیٌِّای
ظًجیطُ تاهیي ٍ کاضایی هسیطیت ذسهات اظ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هالی ظًجیطُ تأهیي هی تاقٌس.

پػٍّف حاضط اظ ًَع کتاتراًِای ٍ هیساًی تَزُ ٍ تا تَجِ تِ ّسف ٍ هاّیت تحمیك اظ ضٍـ تحمیك تطکیثی یا آهیرتِ اظ عطیك
تلفیك ضٍـ ّای کیفی ٍ کوّی اؾتفازُ قس اؾت .زض ترف کیفی پػٍّف اظ تحلیل هضوًَی ٍ زض ترف کوی اظ ضٍـ تحلیل

9

. Fuzzy GTMA
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ؾلؿِ هطاتثی تا کوک ًطم افعاض ؾَپط زؾیػى اؾتفازُ گطزیس .زض ترف تحلیل هضوًَی اتتسا تا هطٍض پیكیٌِ پػٍّف،
پطؾفّای ههاحثِ ًیوِ ؾاذت یافتِ زض ظهیٌِ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی تسٍیي قسًس ٍ زض چٌس جلؿِ
تا حضَض هحمماى ٍ ناحثٌظطاى ایي حَظُ ،نحت هحتَا ٍ کفایت آًْا تطای قٌاؾایی ػَاهل هؤثط ٍ تكکیل زٌّسُ تطضؾی قس.
زض گام تؼس ،تا قٌاؾایی ذثطگاى نٌایغ تَلیس فَالز انفْاى ٍ ذثطگاى حَظُ زاًكگاّی ،جلؿِ ّای ههاحثِ تا  12ذثطُ تطگعاض
قس.
تطای اتعاضؾٌجی اظ ضٍـ اػتثاضیاتی تَؾظ اػضا (حیي ههاحثِ ،هحمماى نحت تطزاقت ذَز اظ گفتِّای ههاحثِ قًَسگاى ضا
کٌتطل هیکطزًس ٍ اظ هكاضکتکٌٌسگاى زضذَاؾت هیقس تا تط ایي تطزاقت ،نحِ تگصاضًس) ٍ تاظتیٌی تَؾظ ّوکاضاى اؾتفازُ قس.
تطضؾی پایایی ًیع تا تْطُهٌسی اظ ضٍـ زضنس تَافك تیي زٍ کُسگصاض (هحمماى) اًجام گطفت کِ ضلن  82زضنس تَافك ،تیاىکٌٌسُ
پایایی ترف کیفی تَز .زض گام آذط ،پؽ اظ تٌظین ٍ ؾاظهاىزّی زازُّا ،تِ تحلیل آًْا پطزاذتِ ٍ فطایٌس تیطٍى کكیسى هؼٌا اظ
زازُ تِ ضٍـ کسگصاضی آغاظ قس .پػٍّكگطاى تطای کسگصاضی ههاحثِّا ،اتتسا فایلّای نَتی ضا تِ هتي تطگطزاًسًس ،ؾپؽ تا
اؾتفازُ اظ ضٍـ تحلیل هضوَى تِ قٌاؾایی کسّا تِنَضت تاظ ٍ تسٍى هحسٍزیت السام کطزًس .تط اؾاؼ هفاّین اؾترطاجقسُ
ًظطیِ اؾترطاج قس .اظ ًطم افعاض هکؿکیَزا 11تطای تحلیل ههاحثِّا اؾتفازُ گطزیس.
ٍ تطای تطضؾی نحت ًظطیِ یافتِّای تحمیك زض اذتیاض زٍ ًفط اظ ذثطگاى نٌؼتی ٍ ّوچٌیي زٍ ًفط اظ ذثطگاى زاًكگاّی لطاض
زازُ قس.
 -3وتایج ي بحث
زض ایي لؿوت اتتسا تِ تیاى اعالػات جوؼیت قٌاذتی افطاز ههاحثِ قسُ ،پطزاذتِ قسُ اؾت .اعالػات هطتَط تِ ههاحثِقًَسگاى
تِ تفکیک ؾغح تحهیالت ،ؾاتمِ فؼالیت ٍ حَظُ فؼالیت زض جسٍل قواضُ ( )2اضائِ قسُ اؾت.
جسٍل قواضُ( :)2اعالػات جوؼیت قٌاذتی افطاز ههاحثِ قسُ
حَظُ فؼالیت
نٌؼت
زاًكگاّی
*

خبره

سابقه

خبره اول

 5سال

دانشجو دکترا

خبره دوم

 6سال

فوق لیسانس

خبره سوم

8سال

لیسانس

*

خبره چهارم

 7سال

لیسانس مدیریت

*

خبره پنجم

 6سال

لیسانس مهندسی
مکانیک

*

خبره ششم

 5سال

فوق لیسانس

*

خبره هفتم

 01سال

فوق لیسان

*

خبره هشتم

 90سال

دکترا

*

خبره نهم

 01سال

فوق لیسانس مدیریت
صنعتی

*

خبره دهم

 05سال

دانشجو دکترا مدیریت

*

خبره یازدهم

 01سال

دانشجو دکترا

*

خبره دوازدهم

 01سال

دکترا مدیریت تولید

تحصیالت

*

*
*

تِ هٌظَض قٌاؾایی هَلفِ ّای انلی ظًجیطُ تأهیي هالی تطای نٌایغ تَلیس فَالز اظ تحلیل هضوًَی اؾتفازُ قس ٍ .تِ هٌظَض ضتثِ
تٌسی ایي هَلفِ ّا اظ ضٍـ  AHPاؾتفازُ گطزیس.
10

. AHP
MAXQDA

11.
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هطحلِ اٍل :تجعیِ ٍ تحلیل زازُّا تا اؾتفازُ اظ ضٍیکطز تحلیل هضوَى
زض ایي پػٍّف اظ عطیك ههاحثِ تا  12ذثطُ کِ زض ایي ظهیٌِ ،تجطتِ ٍ زاًف کافی زاقتٌسّ ،وچٌیي هطٍض ازتیات ًظطی ٍ ضٍـ
تحلیل تن ،هَلفِّای ظًجیطُ تأهیي هالی هكرم گطزیس .زض ایي هطحلِ کسّای حانل اظ ههاحثِ ّا تِ عَض هطتة زض لالة
تنّای انلی لطاض گطفتٌس ٍ ّوِ زازُّای کسگصاضی قسُ هطتثظ تا ّط یک اظ تن ّا ،قٌاذتِ ٍ گطزآٍضی قسًس.
تا تطضؾی هجسز ٍ پاالیف تیكتط تنّا ،تالـ قس کِ تن ّا ،تِ اًساظُ کافی هجعا ،غیطتکطاضی ٍ کالى تاقٌس تا هجوَػِ ایسُّای
هغطح قسُ زض ترف ّای هرتلف هتَى ضا زضتطتگیطًس .اظ هجوَع کسّای تِ زؾت آهسُ اظ ههاحثِ تا  12ذثطُ قطکت کٌٌسُ زض
ههاحثِ 26 ،هفَْم زضّكت تن فطاگیط زؾتِ تٌسی قسًس .زض جسٍل قواضُ ( )3ایي زؾتِ تٌسی ًكاى زازُ قسُ اؾت.

تن فطاگیط
حوایت هسیطاى اضقس

پاؾرگَیی

لاتلیت اعویٌاى

ّعیٌِّای ظًجیطُ تأهیي

فٌاٍضی اعالػات

کاضآیی ظًجیطُ تأهیي

ضػایت لَاًیي

ؾطػت

جسٍل قواضُ ( :)3قٌاؾایی ػَاهل
تن تفؿیطی
تؼْس هسیطیت تِ اجطای ؾیؿتن
آگاّی هسیطاى اضقس
آهَظـ هسیطاى اضقس
پاؾرگَ تَزى تِ هكتطیاى
توطکع ٍ تَجِ تِ هكتطیاى
اًؼغاف پصیطی فطآیٌس تَلیس
ػولکطز ذسهات
تَجِ تِ قایؿتگی
اعویٌاى اظ هٌاتغ هالی هٌاؾة
ّعیٌِ تَلیس هحهَالت
ّعیٌِّای هالی قطکت
ّعیٌِّای ازاضی ٍ پطؾٌلی
یکپاضچگی اعالػات
تکاضگیطی فٌاٍضی ّای ًَیي
تطلطاضی اضتثاعات قفاف زض ظًجیطُ تأهیي
ظهاى اضایِ هحهَالت
کیفیت اضایِ هحهَالت
حؿاؾیت تِ تغییطات
لَاًیي زاذلی ؾاظهاى
العاهات ظیؿت هحیغی ٍ اجتواػی
لَاًیي هالی
لَاًیي زٍلتی
اًغثاق پصیطی هحهَالت
چاتکی قطکت زض اضایِ هحهَالت
ؾطػت تحَیل هحهَل
ًَآٍضی زض هحهَالت

زض ایي ترف اظ پػٍّف ًتایج ًْایی ًطم افعاض همَالت اؾترطاجی پػٍّف زض ًطم افعاض هکؿکیَزا تِ نَضت قکل قواضُ ()1
ًكاى زازُ قسُ اؾت.
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قکل قواضُ ( :)1الگَ هفاّین اؾترطاجی پػٍّف زض ًطم افعاض هکؿکیَزا

هطحلِ زٍم :تؼییي اٍلَیت هؼیاضّای انلی هسل تا اؾتفازُ اظ ضٍـ AHP
12

جْت تحلیل هسل هفَْهی پػٍّف ٍ تؼییي ٍظى ٍ اّویت هؼیاضّا اظ ًطم افعاض ؾَپط زؾیػى اؾتفازُ قسُ اؾت .اتتسا ّكت
همَلِ قٌاؾایی قسُ اظ هطحلِ لثل زض پطؾكٌاهِ همایؿات ظٍجی لطاض گطفت ٍ اظ ذثطگاى ذَاؾتِ قس کِ اٍلَیت هؼیاضّا ضا
ًؿثت تِ ّن همایؿِ کٌٌس هاتطیؽ همایؿِ ظٍجی ًْایی تِ ًطم افعاض زازُ قس ٍ ًتایج ضتثِ تٌسی هتغیطّا زض قکل قواضُ 1
آٍضزُ قسُ اؾت.

قکل قواضُ ( :)2ضتثِ تٌسی هؼیاضّا
. Super Decision

12
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تطاؾاؼ ًتایج تِ زؾت آهسُ اظ قکل قواضُ ( )2هكرم گطزیس .حوایت هسیطاى اضقس تا ٍظى  0/275زض اٍلَیت اٍل ٍ لاتلیت
اعویٌاى تا ٍظى  0/021زض اٍلَیت آذط لطاض زاضز .ؾایط ػَاهل ًیع تِ تطتیة اثطگصاضی قاهل ّعیٌِّای ظًجیطُ تأهیي ،فٌاٍضی
اعالػات ،کاضآیی ظًجیطُ تأهیي ،ضػایت لَاًیي ،ؾطػت ٍ پاؾرگَیی هی تاقٌس .ضطیة ؾاظگاضی همایؿِّای اًجام قسُ ًیع
تطاتط  0/0025تِ زؾت آهسُ اؾت کِ چَى کَچکتط اظ  0/1اؾت ،هیتَاى تِ همایؿِّای اًجام قسُ اعویٌاى کطز.
تِ هٌظَض تطضؾی لاتلیت اػتواز هسل اضایِ قسًُ .تایج پػٍّف زض اذتیاض ً 4فط اظ هترههیي زاًكگاّی ٍ نٌایغ تَلیس فَالز لطاض
گطفت .کِ یافتِّای تحمیك تطای ّط ً 4فط لاتل فْن تَزّ .وچٌیي اظ لحاػ هكاتْت هسل اضایِ قسُ تا تحمیمات هَجَز هیتَاى
هسػی قس کِ ایي هسل تا ّیچ یک اظ هسلّای هَجَز اًغثاق کاهل ًساضز ٍلی اظ لحاػ اًغثاق جعئی هیتَاى تطذی اظ هؼیاضّا زض
هسل ضا تا تطذی اظ هؼیاضّای تحمیمات زیگط همایؿِ کطزً .تایج پػٍّف تا پػٍّف چیا ٍ ّوکاضاى ( ،)2019گلؿاهیٌَ ٍ ّوکاضاى
( ٍ )2016آشض ٍ ؾلواًی ًػاز ( )1396زض ذهَل اّویت ّوطاّی هسیطاى اضقس زض قکلگیطی ظًجیطُ تأهیي هالی ّوؿَ هیتاقس.
ػالٍُ تطآىً ،تایج هغالؼات ؾالرَضزُ ٍ ّوکاضاى ( ٍ )1394آشض ٍ ؾلواًی ًػاز (ً )1396كاى زازًس کِ پاؾرگَیی ٍ هٌاؾة تَزى
ّعیٌِ ّای ظًجیطُ تأهیي اظ اظ ػَاهل هَثط تط اضظیاتی هالی ظًجیطُ تأهیي هیتاقس کِ تا ًتایج ایي تحمیك ّوطاؾتا هیتاقس .زض ظهیٌِ
هَلفِ ضػایت لَاًیي ًیع ًتایج پػٍّف تا تحمیمات چیا ٍ ّوکاضاى (ٍ )2019گلؿاهیٌَ ٍ ّوکاضاى (ّ )2016وؿَ هیتاقس ّوچٌیي
زض ظهیٌِ کاضآیی ظًجیطُ تأهیي ٍ فٌاٍضی اعالػات ًیع تا تحمیمات ایؿکَ ٍّوکاضاى ( ٍ )2018فتح اهلل ٍ ًجفی ( )1395زض یک
ضاؾتا هیتاقس.
تٌاتط ًتایج پػٍّف هیتَاى تیاى زاقت اظ جولِ ػَاهل هْن زض تَؾؼِ هعیت ضلاتتی پایساض زض زًیای اهطٍظ هسیطیت نحیح جطیاى
هالی زض ظًجیطُ تأهیي قطکتّای تَلیسی هیتاقس .تکاضگیطی ضٍیکطزّای ظًجیطُ تأهیي هالی قطکتّای ػضَ ظًجیطُ تأهیي ضا
لازض هیتاقس تا اؾتفازُ اظ ًمسیٌگی پاییي ؾَز آٍضی تیكتطی ضا تطای ؾْاهساضاى ایجاز ًوایٌس.
تِ هسیطاى قطکتّا پیكٌْاز هیقَز کِ تِ هٌْسؾی هجسز کلیِ فؼالیت ّای ظًجیطُ تأهیي تپطزاظًس .ایي ضٍـ یکی اظ هْوتطیي
ضاُ ّای کاّف کلیِ قکلّای هَجَزی (  20تا  50زضنس یا تیكتط) ،کاّف ّعیٌِّای اًثاضزاضی ٍ اًجام ؾطیغ تط
فؼالیتّا(چطذِ ّا(هیقَز .زض ًتیجِ هٌْسؾی هجسز ،هٌجط تِ تْثَز جطیاى هالی ظًجیطُ تأهیي ٍ زضًتیجِ زضیافت ؾَز تیكتط
هیقَز .تِ هسیطاى قطکتّا پیكٌْاز هیقَز کِ جْت ّوَاضؾاظی فؼالیتّای جطیاى هالی ظًجیطُ تأهیي ٍ حصف تاظُ ّای
ظهاًی غیط ضطٍضی ،تا تْطُ گیطی اظ فٌاٍضی اعالػات ،ؾیؿتنّای تطًاهِ ضیعی هٌاتغ ؾاظهاًی 13ضاُ اًساظی ًوایٌس .ایي ؾیؿتن ّا
تا ایجاز یکپاضچگی زض فطایٌس ظًجیطُ تأهیي اظ ذطیس هَاز اٍلیِ تا ٍنَل هغالثات ،هٌجط تِ اذص تهویوات نحیح زض تْتطیي ظهاى
ٍ زض ًتیجِ تْثَز ػولکطز قًَس.
اظ آًجایی کِ تؼْس هسیطاى اضقس تِ ػٌَاى هْوتطیي ػاهل قٌاؾایی قس پیكٌْاز هیگطزز ؾویٌاضی زضظهیٌِ ظًجیطُ تأهیي هالی ٍ
هسیطیت هالی زض ظًجیطُ تأهیي تطای هسیطاى قطکتّای تَلیس فَالز انفْاى تطگعاض گطزز ٍ هعایای اؾتمطاض ایي ًَع اظ ظًجیطُ تأهیي
تطای آًْا تكطیح گطزز ایي اهط هٌجط هی گطزز هسیطاى ػاللوٌس تِ تکاضگیطی ایي ًَع ظًجیطُ تأهیي قًَسً .وًَِّای هَفك
تکاضگیطی ظًجیطُ تأهیي هالی زض ایطاى ٍ ذاضج تِ هسیطاى هؼطفی قَز تا تا تطضؾی ًوًَِّای هَفك ًؿثت تِ تکاضگیطی ایي ًَع
ظًجیطُ تأهیي السام کٌٌس.
تَنیِ هیگطزز تاًکّا کِ اهطٍظُ تِ ػٌَاى انلی تطیي ضکي اضایِ زٌّسُ ذسهات هالی هیتاقٌس تا قٌاذت هٌاؾة اظ ظًجیطُّای
تأهیي تِ عطاحی ٍ اضای ِ ذسهات هتٌاؾة تطای هكتطیاى تپطزاظًس .تطای ػاللِ هٌساى پػٍّف زض ایي ظهیٌِ هیتَاى هسلؿاظی ضیاضی
هسیطیت ظًجیطُ تأهیي هالی زض نٌؼت فَالز ٍ اضایِ هسل هسیطیت ظًجیطُ تأهیي پایساض زض نٌؼت فَالز تا اؾتفازُ اظ تطًاهِضیعی پَیا
ضا پیكٌْاز زاز.
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Abstract
In recent years due to the importance of financial issues, supply chain stakeholders expect that financial issues
will also be addressed in the supply chain .Therefore, the purpose of this study was to identify and prioritize the
factors affecting the evaluation of financing chain management in Isfahan steel industry .Developmental research
was applied and mixed. Using familiar sampling method, 12 experts were identified .In the qualitative part,
content analysis Using MAXQDA software was used for coding and identifying the factors. Prioritization of
factors in quantitative part of hierarchical analysis was performed using supersession software. The results
showed that factors affecting the evaluation of financing chain management include 8 general themes of delivery
speed, compliance, supply chain efficiency, senior management support, accountability, information technology,
supply chain costs and reliability. That supporting senior executives with a weight of 0.275 is the first priority
and reliability with a weight of 0.021 is the last priority. This study is one of the first studies to identify the
factors affecting the evaluation of financing chain management in the Esfahan Steel Industry and to assist
companies in applying financing chain management.
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